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Rozdział  I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Informacje o zamawiaj
cym. 

Zamawiaj�cym w niniejszym post�powaniu jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. z siedzib� przy 

ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin. 

2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami. 

1. W sprawach zwi�zanych z post�powaniem o udzielenie zamówienia publicznego informacji udziela: 

� Anita Roszkowska  - tel. 726 445 562, w godz. od 08.00 do 13.00. 

2. W sprawach technicznych informacji udziela: 

� Witold Wesołowski –  tel. 601 769 681 w godz. od 08.00 do 13.00. 

3. Ogólne informacje dotycz
ce post�powania. 

3.1 Post�powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) 

i opatrzone jest numerem ZP.1/2018. 

3.2 Post�powanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury okre�lonej w art. 24 aa ust. 1 ustawy 

Pzp (tzw. procedura odwrócona). 

3.3 Post�powanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówie� Publicznych (http://www.portal.uzp.gov.pl), na 

tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiaj�cego oraz na stronie internetowej zamawiaj�cego pod 

adresem: http://rcslubin.pl.  

3.4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej 

(http://rcslubin.pl) w zakładce „O RCS” - dział „PRZETARGI” pod ogłoszeniem dotycz�cym 

przedmiotowego zamówienia.  

3.5 Ofert� w przedmiotowym post�powaniu mo�e zło�y� osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci prawnej oraz podmioty te wyst�puj�ce wspólnie o ile 

spełniaj� warunki okre�lone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3.6 Termin zwi�zania ofert� wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

3.7 Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych lub ofert cz��ciowych. 

3.8 Zamawiaj�cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

3.9 Wszelkie rozliczenia  pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc� odbywa� si� b�d� w polskich złotych 

(PLN).  

3.10 Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� udzielenia zamówie� na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 

kwoty 30% warto�ci zamówienia na warunkach okre�lonych w umowie podstawowej w szczególno�ci: w 

zakresie okresów gwarancji, wysoko�ci kar umownych, cen jednostkowych i obowi�zków stron pod 

warunkiem, �e wyst�pi potrzeba ich realizacji, a Zamawiaj�cy b�dzie dysponował odpowiednimi 

�rodkami finansowymi na ich wykonanie. 

4. Znaczenie skrótów i definicji u�ytych w niniejszym dokumencie. 

4.1 Ustawa lub ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych. 

4.2 SIWZ lub Specyfikacja – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
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4.3 Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj�ca osobowo�ci 

prawnej, która ubiega si� o udzielenie zamówienia publicznego, zło�y ofert� lub zawrze umow� 

w sprawie zamówienia publicznego. 

4.4 STWIOR, STWIORB lub SST – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Informacje o sposobie porozumiewania si� zamawiaj
cego z wykonawcami. 

5.1 Wszelk� korespondencj� do Zamawiaj�cego zwi�zan� z niniejszym post�powaniem nale�y kierowa� na 
adres: 

RCS Sp. z o.o. 
ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin 
Numer post�powania: ZP.2/2017 

5.2 Komunikacja mi�dzy zamawiaj�cym a wykonawcami odbywa si� osobi�cie, za po�rednictwem 

operatora pocztowego, za po�rednictwem posła�ca lub faxem pod warunkiem, �e z tre�ci� zawart� 

w dokumencie przesłanym w formie faxu adresat mógł si� zapozna� przed upływem terminu, a jego 

tre�� w formie pisemnej została niezwłocznie przekazana osobi�cie, lub przesłana za po�rednictwem 

operatora pocztowego lub posła�ca. Dopuszcza si� równie� mo�liwo�� porozumiewania si� mi�dzy 

stronami za pomoc� poczty e-mail pod warunkiem, �e adresat mógł zapozna� si� z ich tre�ci� przed 

upływem terminu, a ich tre�� w formie pisemnej została niezwłocznie przekazana osobi�cie, lub 

przesłana za po�rednictwem operatora pocztowego lub posła�ca. Wszelk� korespondencj� kierowan� 

do Zamawiaj�cego za pomoc� poczty elektronicznej nale�y przekazywa� na adres: 

inwestycje@rcslubin.pl 

5.3 Oferty składa si� pod rygorem niewa�no�ci w formie pisemnej. 

5.4 Je�eli zamawiaj�cy i wykonawca przekazuj� o�wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

po�rednictwem faksu, ka�da ze stron na ��danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

Rozdział  II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa basenów odkrytych wraz 

z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B 

w Lubinie”. 

1.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowi�zany do uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na u�ytkowanie, a tak�e zapewnienia kompleksowej obsługi serwisowej obiektu w okresie 

gwarancji. 

1.3 Zakres robót obejmuje w szczególno�ci: 

a) wodny plac  zabaw dla dzieci wraz z infrastruktur� towarzysz�c�, 

b) budynek technologii wody, 

c) wyposa�enie i zagospodarowanie  terenu, 

1.4 Szczegółowy zakres zamówienia (przedmiot umowy) okre�la dokumentacja projektowa (zał�cznik 

Nr 12) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zał�cznik Nr 11). Natomiast 

Przedmiar robót (zał�cznik Nr 10) stanowi jedynie element pomocniczy do kalkulacji ceny przez 

Wykonawc�. 

1.5 Je�eli w opisie przedmiotu zamówienia znajduj� si� wskazania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, Wykonawca mo�e zaoferowa� przedmioty równowa�ne o parametrach nie gorszych ni� 

podane przez Zamawiaj�cego. Wykazanie równowa�no�ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na 

Wykonawcy. 



Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.                                           ZP.1/2018 

 

 5 

2. Wymagania techniczne i technologiczne dotycz
ce przedmiotu zamówienia. 

2.1 Wykonawca w okresie realizacji umowy b�dzie dysponował niezb�dnym sprz�tem, wyposa�eniem oraz 

maszynami budowlanymi umo�liwiaj�cymi prawidłow� realizacj� przedmiotu zamówienia.  

3. Warunki realizacji zamówienia. 

3.1 Wykonawca we własnym zakresie b�dzie dokonywał zamówie� oraz zakupu niezb�dnych materiałów 

budowlanych spełniaj�cych wymagania okre�lone w obowi�zuj�cych przepisach w ilo�ciach 

zapewniaj�cych prawidłow� realizacj� umowy oraz w czasie umo�liwiaj�cym terminow� realizacj� 

przedmiotu zamówienia. Wła�ciwe składowanie materiałów oraz ich zabezpieczenie i transport na plac 

budowy le�y w gestii wykonawcy. 

3.2 Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zaleca si�, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na 

terenie inwestycji na którym b�dzie realizowany obiekt. 

3.3 Wykonawca ma obowi�zek na bie��co utrzymywa� porz�dek i czysto�� oraz prowadzi� roboty zgodnie 

z przepisami BHP. 

3.4 Wykonawca obowi�zany b�dzie do realizacji wszystkich czynno�ci i obowi�zków okre�lonych we 

wzorze umownym w szczególno�ci okre�lonych w § 2 pkt 2 oraz pozostałych okre�lonych 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej zał�cznikach. 

3.5 W czasie realizacji zamówienia Zamawiaj�cy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia 

przez wykonawc� lub podwykonawc� na podstawie umowy o prac� osób wykonuj�cych n/w czynno�ci 

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób okre�lony 

w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.  

3.6 Rodzaj czynno�ci niezb�dnych do realizacji zamówienia, których dotycz� wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o prac� przez Wykonawc� lub podwykonawc� osób wykonuj�cych czynno�ci 

w trakcie realizacji zamówienia okre�lono w Zał�czniku Nr 8  do SIWZ. 

 Wymagania dotycz�ce zatrudnienia w/w osób zostały szczegółowo okre�lone we wzorze umowy 

stanowi�cym Zał�cznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy reguluje m. in.: sposób dokumentowania zatrudnienia 

osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiaj�cego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawc� wymaga�, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy, sankcje z tytułu 

niespełniania tych wymaga�. 

4. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówie�. 

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej.. 

Rozdział  III 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania (realizacji) zamówienia (przedmiotu umowy) – od daty przekazania placu budowy 

maksymalnie do dnia 22 czerwca 2018 r.  

Rozdział  IV 
WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST�POWANIU 

1. Kryteria dopuszczenia Wykonawców do ubiegania si� o udzielenie zamówienia. 

O udzielenie zamówienia publicznego ubiega� si� mog� Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegaj� wykluczeniu, 

b) spełniaj� warunki udziału w post�powaniu. 
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2. Podstawy wykluczenia. 

2.1 Z post�powania o udzielenie zamówienia wyklucza si� Wykonawc� w stosunku do którego zachodz� 

okoliczno�ci okre�lone w  art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy Pzp. 

2.2 Ponadto, Zamawiaj�cy wykluczy Wykonawc� w stosunku do którego zachodz� okoliczno�ci okre�lone 

w art. 24 ust. 5 pkt 2), pkt 4) i pkt 8) ustawy Pzp, tj. Wykonawc�, który: 

a) w sposób zawiniony powa�nie naruszył obowi�zki zawodowe, co podwa�a jego uczciwo��, 

w szczególno�ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub ra��cego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienale�ycie wykonał zamówienie, co zamawiaj�cy jest w stanie wykaza� za pomoc� 

stosownych �rodków dowodowych; 

b) z przyczyn le��cych po jego stronie, nie wykonał albo nienale�ycie wykonał w istotnym stopniu 

wcze�niejsz� umow� w sprawie zamówienia publicznego lub umow� koncesji, zawart� z zamawiaj�cym, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwi�zania umowy lub 

zas�dzenia odszkodowania; 

c) który naruszył obowi�zki dotycz�ce płatno�ci podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co zamawiaj�cy jest w stanie wykaza� za pomoc� stosownych �rodków dowodowych, 

z wyj�tkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba �e wykonawca dokonał 

płatno�ci nale�nych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wi���ce porozumienie w sprawie spłaty tych nale�no�ci 

3. Warunki udziału w post�powaniu. 

3.1 Zdolno�� techniczna i zawodowa. 

Zamawiaj�cy uzna, �e Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek je�eli wyka�e, �e dysponuje 

osobami posiadaj�cymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz osoby te posiadaj� 

odpowiednie do�wiadczenie zawodowe tj.:  

1) co najmniej 1 osob� na stanowisko kierownika budowy w specjalno�ci konstrukcyjno-budowlanej, 

posiadaj�c� uprawnienia budowlane bez ogranicze� do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalno�ci konstrukcyjno-budowlanej, przynale��c� do wła�ciwej Izby Samorz�du 

Zawodowego lub Instytucji równowa�nej, posiadaj�c� co najmniej 3 letnie do�wiadczenie zawodowe 

w kierowaniu robotami budowlanymi,  

2) co najmniej 1 osob� na stanowisko kierownika robót w bran�y sanitarnej, posiadaj�c� uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze� w zakresie sieci sanitarnych 

obejmuj�ce sieci wodoci�gowe i kanalizacyjne, przynale��c� do wła�ciwej Izby Samorz�du 

Zawodowego lub Instytucji równowa�nej, posiadaj�c� co najmniej 3 letnie do�wiadczenie zawodowe 

w kierowaniu robotami budowlanymi, 

3) co najmniej 1 osob� na stanowisko kierownika robót w bran�y sanitarnej, posiadaj�c� uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze� w zakresie instalacji sanitarnych 

obejmuj�ce instalacje wodoci�gowe i kanalizacyjne, przynale��c� do wła�ciwej Izby Samorz�du 

Zawodowego lub Instytucji równowa�nej, posiadaj�c� co najmniej 3 letnie do�wiadczenie zawodowe 

w kierowaniu robotami budowlanymi, 

4) co najmniej 1 osob� na stanowisko kierownika robót w bran�y elektrycznej, posiadaj�c� 

uprawnienia budowlane bez ogranicze� do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urz
dze� elektrycznych, przynale��c� do wła�ciwej Izby Samorz�du Zawodowego lub 

Instytucji równowa�nej, posiadaj�c� co najmniej 3 letnie do�wiadczenie zawodowe w kierowaniu 

robotami budowlanymi, 
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W sytuacji gdy dana osoba posiada uprawnienia do kierowania robotami w wi�cej ni� jednym zakresie nie 

jest wymagane dysponowanie odr�bn� osob� dla ka�dego z zakresu. 

4. Poleganie na zdolno�ciach innych podmiotów. 

4.1 Wykonawca mo�e w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3, polega� na 

zdolno�ciach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezale�nie od charakteru prawnego 

ł�cz�cych go z nim stosunków. 

4.2 Wykonawca, który polega na zdolno�ciach technicznych innych podmiotów, musi udowodni� 

zamawiaj�cemu, �e realizuj�c zamówienie, b�dzie dysponował niezb�dnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególno�ci przedstawiaj�c zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezb�dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres i form� zobowi�zania wykonawca 

winien przedstawi� zgodnie z wymogami okre�lonymi w Rozdziale V pkt. 4 SIWZ. 

5. Wykonawcy wyst�puj
cy wspólnie. 

5.1 Wykonawcy mog� wspólnie ubiega� si� o udzielenie zamówienia.  

5.2 Wykonawcy wyst�puj�cy wspólnie ustanawiaj� pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w post�powaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

5.3 Je�eli oferta Wykonawców wyst�puj�cych wspólnie została wybrana, Zamawiaj�cy mo�e ��da� przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj�cej współprac� tych 

Wykonawców. 

5.4 W przypadku zło�enia oferty wspólnej, �aden z wykonawców wyst�puj�cych wspólnie nie mo�e 

podlega� wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2. 

5.5 W przypadku zło�enia oferty wspólnej warunki udziału w post�powaniu, o których mowa w pkt. 3 zostaj� 

spełnione ł�cznie przez wszystkie podmioty składaj�ce ofert� wspólnie.  

 

Rozdział  V 
WYKAZ O�WIADCZE� LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ�CYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Dokumenty składane w ofercie: 

1.1 Formularz ofertowy – wypełniony zał
cznik nr 1 do SIWZ.  

1.2 Kosztorys ofertowy, podpisany przez osob� upowa�nion� do podpisania oferty,  opracowany na 

podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych z podaniem przez Wykonawc� kwot za 

poszczególne elementy lub zakresy – zgodnie z zał
cznikiem Nr 9 do SIWZ. 

1.3 O�wiadczenie o braku podstaw wykluczenia – wypełniony zał
cznik nr 2 do SIWZ. 

1.4 O�wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu – wypełniony zał
cznik nr 3 do SIWZ. 

1.5 Ponadto, w poni�szych przypadkach w ofercie wykonawca składa n/w dokumenty: 

a) pełnomocnictwo lub inny dokument zawieraj�cy dane aktualne na dzie� składania ofert 

potwierdzaj�cy, �e oferta została podpisana przez osob� upowa�nion� do reprezentowania 

Wykonawcy - tylko w przypadku gdy oferta została podpisana przez inn� osob� ni� umocowana 

w dokumencie rejestrowym, 
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b) dokument ustanawiaj�cy pełnomocnika i upowa�niaj�cy go do podpisywania oferty oraz 

reprezentowania podmiotów wyst�puj�cych wspólnie w niniejszym post�powaniu – tylko 

w przypadku zło�enia oferty wspólnej, 

c) w przypadku gdy wykonawca powołuje si� na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w post�powaniu 

w zakresie w jakim powołuje si� na ich zasoby, zamieszcza informacj� o tych podmiotach 

w o�wiadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.3 i 1.4 

2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania przez zamawiaj
cego. 

2.1 Wykonawcy bez wezwania przez Zamawiaj�cego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej przez zamawiaj�cego informacji z otwarcia ofert przekazuj� zamawiaj�cemu 

o�wiadczenia o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej – wg  

zał
cznika nr 4 do SIWZ. 

2.2 W przypadku gdy wykonawca z innym wykonawc� nale�� do tej samej grupy kapitałowej 

i w przedmiotowym post�powaniu zło�yli odr�bne oferty wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, ka�dy z nich 

mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji 

w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

2.3 W przypadku gdy w post�powaniu zostanie zło�ona tylko jedna oferta zamawiaj�cy nie wymaga od 

wykonawcy zło�enia o�wiadczenia o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy 

kapitałowej.  

3. Dokumenty składane po otwarciu ofert przez wykonawc� wył
cznie na wezwania  

zamawiaj
cego. 

3.1 Zgodnie z procedur� okre�lon� w art. 24 aa ustawy Pzp Zamawiaj�cy po dokonaniu oceny ofert zbada 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w post�powaniu.  

3.2 W celu zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w post�powaniu Zamawiaj�cy skieruje wezwanie do zło�enia 

wykazu osób – wg zał
cznika nr 5 do SIWZ. 

3.3 W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków powołuje si� na zasoby 

podmiotu trzeciego przedkłada pisemne zobowi�zanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

okre�lonych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowi�zania zawiera zał
cznik nr 6 do 

SIWZ. 

4. Forma składanych dokumentów 

4.1 Oferta musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim; wszelkie dokumenty i o�wiadczenia                   

w j�zykach obcych nale�y dostarczy� wraz z tłumaczeniem na j�zyk polski.  

4.2 Oferta, pod rygorem niewa�no�ci, musi by� sporz�dzona w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, 

komputerze lub nie�cieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Wszystkie stronice oferty mog� zosta� ponumerowane. Poprawki w ofercie musz� by� 

dokonane jedynie przez czytelne przekre�lenie bł�dnego zapisu, a wszystkie miejsca w których 

Wykonawca naniósł  te zmiany musz� zosta� parafowane przez osob� podpisuj�c� ofert�. 

4.3 Dokumenty i o�wiadczenia wymienione w pkt.: od 1.1 do 1.5. oraz 2.1, 3.2 i 3.3 musz� mie� form� 

oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii.  

4.4 Zobowi�zanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 3.3 musi mie� form� pisemn� oraz by� 

podpisane przez osoby lub osob� upowa�nion� do reprezentowania tego podmiotu. W przypadku gdy 
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upowa�nienie do reprezentowania podmiotu trzeciego nie wynika z dokumentów rejestrowych wraz 

z przedmiotowym zobowi�zaniem Wykonawca musi przedło�y� pisemne pełnomocnictwo. 

Rozdział  VI   
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca mo�e powierzy� wykonanie cz��ci zamówienia podwykonawcy.  

2. Zamawiaj�cy ��da wskazania przez wykonawc� cz��ci zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzy� podwykonawcom oraz wskazania przez wykonawc� firm podwykonawców je�eli s� znane 

w momencie składania oferty.  

3. Je�eli zamawiaj�cy stwierdzi, �e wobec danego podwykonawcy zachodz� podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowi�zany jest zast�pi� tego podwykonawc� lub zrezygnowa� z powierzenia wykonania 

cz��ci zamówienia podwykonawcy.   

4. Powierzenie wykonania cz��ci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialno�ci za nienale�yte wykonanie tego zamówienia.  

5. Zamawiaj�cy okre�la nast�puj�ce wymagania dotycz�ce umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem s� roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiaj�cego 

odpowiednio zastrze�e� lub sprzeciwu: 

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzaj�cy zawrze� 

umow� o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, jest obowi�zany, w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedło�enia Zamawiaj�cemu projektu tej umowy wraz 

z cz��ci� dokumentacji dotycz�c� wykonania robót okre�lonych w projekcie, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi�zany doł�czy� zgod� Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o tre�ci zgodnej z projektem umowy. 

b) Zamawiaj�cy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo mo�e wnie�� 

pisemne zastrze�enia do przedło�onego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� 

roboty budowlane. 

c) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna by� zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem niewa�no�ci.  

d) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie mo�e by� dłu�szy ni� 30 dni od dnia dor�czenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj�cych wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Pozostałe wymagania dotycz�ce podwykonawców oraz umowy o podwykonawstwo zostały szczegółowo 

okre�lone we wzorze umowy (zał�cznik Nr 8 do SIWZ).  

Rozdział  VII 
WYKONAWCY POSIADAJ�CY SIEDZIB� LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RP 

Warunki udziału w postpowaniu i przesłanki wykluczenia Wykonawców posiadaj�cych siedzib� lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium RP s� to�same jak dla wykonawców maj�cych siedzib� na terytorium RP. 

Rozdział  VIII 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofert� nale�y zło�y� do dnia 29.01.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie RCS Sp. z o.o. w Lubinie 

przy ul. Odrodzenia 28b. 
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2. Oferty, które wpłyn� lub zostan� zło�one po terminie, zostan� niezwłocznie zwrócone bez otwierania.  

3. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert mo�e wycofa� zło�on� uprzednio ofert� tylko 

i wył�cznie w formie pisma wycofuj�cego ofert�. 

4. Ofert� nale�y sporz�dzi� w jednym egzemplarzu, opakowa� materiałem nieprzejrzystym w sposób 

uniemo�liwiaj�cy przypadkowe otwarcie oferty. 

5. Opakowanie powinno zosta� opatrzone nazw� i adresem Zamawiaj�cego, oraz dopiskiem: 

„OFERTA – Rozbudowa basenów w Regionalnym Centrum Sportowym  Sp. z o.o. – nie otwiera� 

przed ………………... (wpisa� dat� i godzin� otwarcia)” 

6. Wykonawca mo�e zło�y� tylko jedn� ofert�. Zamawiaj�cy odrzuci wszystkie oferty zło�one przez 

jednego Wykonawc� w przypadku zło�enia wi�cej ni� jednej oferty. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. Zamawiaj�cy nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w post�powaniu. 

Rozdział  IX 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nast�pi w dniu 29.01.2018 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej pokój Nr 2.02 

RCS Sp. z o.o. w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28b.  

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiaj�cy zamie�ci na stronie http://rcslubin.pl w zakładce „o RCS” 

dział „PRZETARGI” pod ogłoszeniem dotycz�cym przedmiotowego zamówienia informacje dotycz�ce:  

a) kwoty, jak� zamawiaj�cy zamierza przeznaczy� na sfinansowanie zamówienia,  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy zło�yli oferty w terminie, 

c) ceny i innych kryteriów wymienionych w Rozdziale X pkt 2. 

Rozdział  X 
KRYTERIA OCENA OFERT 

1. Zamawiaj�cy w pierwszej kolejno�ci dokona oceny ofert, a nast�pnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w post�powaniu. 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiaj�cy b�dzie kierował si� nast�puj�cymi kryteriami: 

� Cena                                              60 % 

� Okres gwarancji                            30 % 

� Termin płatno�ci faktury       10% 

3. Zamawiaj�cy dokona obliczenia punktów w nast�puj�cy sposób: 

a) w kryterium cena: 

 cena brutto najni�sza z badanych ofert  
 -----------------------------------------------------        x    max ilo�� punktów mo�liwych do otrzymania   
 cena brutto badanej ofert                                               (wg wagi kryterium tj. x 60 pkt.) 

b) w kryterium okres gwarancji: 

 badany okres gwarancji 
 -----------------------------------------------                 x    max ilo�� punktów mo�liwych do otrzymania   
 najdłu�szy okres gwarancji                                        (wg wagi kryterium tj. x 30 pkt.) 
 spo�ród ofert podlegaj�cych ocenie 
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UWAGA! Okres gwarancji nie mo�e by� krótszy ni� 36 miesi�cy i nie dłu�szy ni� 60 miesi�cy. W przypadku, 
gdy Wykonawca poda okres krótszy ni� 36 miesi�cy oferta zostanie odrzucona, natomiast w przypadku, gdy 
Wykonawca poda okres gwarancji dłu�szy ni� 60 miesi�cy Zamawiaj�cy przyjmie do badania oraz do 
umowy okres gwarancji 60 miesi�cy. 

c) w kryterium termin płatno�ci faktury 

badany termin płatno�ci faktury 
 -----------------------------------------------       x              max ilo�� punktów mo�liwych do otrzymania   
 najdłu�szy termin płatno�ci faktury                                          (wg wagi kryterium tj. x 10 pkt.) 
 spo�ród ofert podlegaj�cych ocenie 

 

UWAGA! Termin płatno�ci faktury nie mo�e by� krótszy ni� 21 dni i nie dłu�szy ni� 30 dni. W przypadku, 
gdy Wykonawca poda termin krótszy ni� 21 dni oferta zostanie odrzucona, natomiast w przypadku, gdy 
Wykonawca poda termin płatno�ci faktury dłu�szy ni� 30 dni Zamawiaj�cy przyjmie do badania oraz do 
umowy termin płatno�ci faktury 30 dni. 

Rozdział  XI 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

1. Przygotowuj�c ofert� Wykonawcy maj� obowi�zek zapozna� si� ze Specyfikacj� Istotnych Warunków 

Zamówienia,. 

2. Cena oferty, a dalej wynagrodzenie wykonawcy maj� charakter ryczałtowy zgodnie z art. 632 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny.  Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci waloryzacji 

wynagrodzenia w okresie realizacji umowy.  

3. Wykonawca obliczy cen� ryczałtow� oferty na podstawie przedstawionej przez Zamawiaj�cego 

dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzgl�dnieniem 

wszelkich kosztów jakie b�dzie musiał ponie�� do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z wymogami okre�lonymi przez Zamawiaj�cego w szczególno�ci wynikaj�cymi z opisu przedmiotu 

zamówienia, wzoru /projektu/ umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót.  

4. W cenie ryczałtowej oferty nale�y tak�e uwzgl�dni� wszelkie koszty zwi�zane z prowadzeniem przez 

Wykonawc� kompleksowej obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji i r�kojmi. 

5. Cena oferty przedstawiona w formularzu ofertowym przez Wykonawc� jest cen� ryczałtow�. Suma ceny 

netto i kwoty podatku stanowi cen� ryczałtow� oferty brutto. 

Rozdział XII 

TRYB UDZIELANIA WYJA�NIE� 

1. Wykonawca mo�e zwróci� si� do Zamawiaj�cego o wyja�nienie tre�ci Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiaj�cy jest obowi�zany udzieli� wyja�nie� zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy , pod 

warunkiem, �e wniosek o wyja�nienie tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłyn�ł do 

zamawiaj�cego nie pó�niej ni� do ko�ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Przedłu�enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyja�nienie 

tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Tre�� wyja�nie� zamawiaj�cy przekazuje zgodnie z dyspozycj� art. 38 ust. 2 ustawy oraz zamieszcza na 

stronie internetowej http://rcslubin w zakładce „O RCS” dział „PRZETARGI” pod ogłoszeniem dot. 

przedmiotowego zamówienia.  

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiaj�cy mo�e 

zmodyfikowa� tre�� Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonan� zmian� Zamawiaj�cy 

przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj� istotnych warunków 
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zamówienia, oraz zamie�ci j� na stronie internetowej http://rcslubin.pl w zakładce „O RCS” dział 

„PRZETARGI” pod ogłoszeniem dot. przedmiotowego zamówienia. 

4. W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy tre�ci� niniejszej SIWZ, a tre�ci� udzielonych wyja�nie� lub zmian 

SIWZ, jako obowi�zuj�c� nale�y przyj�� tre�� pisma zawieraj�cego pó�niejsze o�wiadczenie 

Zamawiaj�cego. 

Rozdział XIII 
WYBÓR OFERTY 

1. Zamawiaj�cy przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom okre�lonym 

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejsz�.  

2. Zamawiaj�cy powiadomi o wyniku przetargu zamieszczaj�c ogłoszenie o wyborze oferty  

w miejscu publicznie dost�pnym (w swojej siedzibie - tabl. ogłosze� oraz na stronie internetowej 

http://rcslubin w zakładce „O RCS” dział „PRZETARGI” oraz przesyłaj�c powy�sze zawiadomienie 

Wykonawcom, którzy zło�yli oferty.  

Rozdział  XIV 
ZABEZPIECZENIE NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowi�zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale�ytego 

wykonania umowy na sum� stanowi�c� 10 % zaoferowanej ceny brutto (warto�ci umowy) - zgodnie  

z art. 150, ust. 2 ustawy  Prawo zamówie� publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

2. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy mo�e zosta� wniesione w jednej z n/w form:  

a) pieni�dzu - Bank Gospodarstwa Krajowego -  konto nr: 83 1130 1033 0018 8163 6120 0002, 

b) por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z tym �e 

zobowi�zanie kasy jest zawsze zobowi�zaniem pieni��nym,  

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt  

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. 

3. Zamawiaj�cy nie wyra�a zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach: 

a) wekslach z por�czeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto�ciowych emitowanych przez Skarb Pa�stwa lub 

jednostk� samorz�du terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach okre�lonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

Rozdział XV     
WADIUM 

 
1. Ka�da składana oferta musi by� zabezpieczona wadium w kwocie 20 000,00 PLN /słownie: dwadzie�cia 

tysi�cy złotych/. 

2. Wadium musi zosta� wniesione najpó�niej do dnia  29.01.2018 r. do godz. 10.00. 

3. Wadium wnoszone w pieni�dzu wpłaca si� przelewem na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa 

Krajowego na konto nr: 83 1130 1033 0018 8163 6120 0002. 
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4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach okre�lonych w pkt. 6 niniejszego rozdziału 

SIWZ - wadium (oryginał dokumentu) nale�y zło�y� w sekretariacie lub umie�ci� w ofercie. 

5. Wadium wnoszone w pieni�dzu na konto Zamawiaj�cego przyjmuje si�, �e zostało zło�one w terminie 

je�eli w dniu składania ofert do godz. 10.00 znajduje si� na koncie Zamawiaj�cego. 

6. Wadium mo�e by� wniesione w: 

� pieni�dzu, 

� por�czeniach bankowych lub por�czeniach spółdzielczej kasy oszcz�dno�ciowo-kredytowej, z tym 

�e por�czenie kasy jest zawsze por�czeniem pieni��nym, 

� gwarancjach bankowych, 

� gwarancjach ubezpieczeniowych, 

� w por�czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust.5, pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci. 

7.  Oferta, która nie b�dzie zabezpieczona akceptowan� form� wadium zostanie przez Zamawiaj�cego 

odrzucona. 

     8.     Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, którego oferta została  wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre�lonych  

w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si� niemo�liwe z przyczyn le��cych po 

stronie Wykonawcy. 

9   Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a) ustawy Prawo zamówie� publicznych, z przyczyn le��cych po jego 

stronie, nie zło�ył o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno�ci, o których mowa w art. 25 

ust. 1, o�wiadcze�, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, , lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówie� publicznych, co 

spowodowało brak mo�liwo�ci wybrania oferty zło�onej przez Wykonawc� jako najkorzystniejszej. 

Rozdział  XVI 
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN� WPROWADZONE DO TRE�CI  

UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY 
 

1. Zamawiaj�cy okre�la istotne dla stron postanowienia, które zostan� wprowadzone do tre�ci zawieranej 

umowy w formie wzoru (projektu) umowy stanowi�cym zał
cznik nr 7 do SIWZ. 

2. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczno�ci, których strony 

nie mogły wcze�niej przewidzie�, a powoduj�, �e jej realizacja na warunkach  

w niej zawartych nie b�dzie mo�liwa przez m. in.:  

a) w przypadku zmiany osoby/b odpowiedzialnych za nadzorowanie i kierowanie robotami dopuszcza si� 

zmian� pod warunkiem, �e zaproponowana przez wykonawc� osoba posiada uprawnienia 

i do�wiadczenie co najmniej w zakresie wymaganym w Rozdziale IV pkt 3.1 b) SIWZ. 

b) w przypadku konieczno�� wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub konieczno�ci 

wykonania dodatkowego projektu, 

c) w przypadku ponadprzeci�tnego czasu trwania procedur administracyjnych, maj�cego wpływ na termin 

wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 

d) w przypadku wyst�pienia ewentualnych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji 

z istniej�cym uzbrojeniem terenu 

e) w przypadku wyst�pienia konieczno�ci zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które 

Zamawiaj�cy wyraził zgod�, 
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f) w przypadku wyst�pienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemo�liwiaj�cych 

prowadzenie robót – jedynie za zgod� Zamawiaj�cego 

g) w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy, ich przekształcenia lub zmiany oznaczenia 

stron umowy, 

h) w przypadku zmiany prawa podatkowego w zakresie zmiany podatku VAT na roboty obj�te umow�; 

i) w przypadku wyst�pienia robót, których wykonanie jest niezb�dne w celu prawidłowego uko�czenia 

robót obj�tych przedmiotem zamówienia, a które nie zostały uj�te w opisie przedmiotu zamówienia, 

j) w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególno�ci art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych, 

k) w przypadku wyst�pienia siły wy�szej. 

Rozdział  XVII 
INFORMACJE O FORMALNO�CIACH JAKIE POWINNY ZOSTA	 DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1. Zamawiaj�cy powiadomi Wykonawc�, którego ofert� uznano za najkorzystniejsz�, o miejscu i terminie 

podpisania umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowi�zany jest wnie�� zabezpieczenie nale�ytego wykonania 

umowy na zasadach okre�lonych w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu szczegółowy harmonogram 

rzeczowo – finansowy uwzgl�dniaj�cy procedury odbiorowe opisane w umowie i uwarunkowania 

wynikaj�ce z SIWZ. 

4. W przypadku zaanga�owania podwykonawców, Wykonawca obowi�zany jest uzyska� zgod� 

Zamawiaj�cego na zawarcie umów z podwykonawcami – zgodnie z wymogami art. 647
1
 § 2 kodeksu 

cywilnego na zasadach okre�lonych we wzorze umowy stanowi�cym zał�czniku nr 8 do SIWZ.  

Rozdział  XVIII 
�RODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy przysługuj� �rodki ochrony prawnej, je�eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

mo�e dozna� uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj�cego przepisów zgodnie z Działem VI ustawy 

z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych. 

Rozdział XIX 
ZAŁ�CZNIKI 

1. Formularz ofertowy. 

2. O�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

3. O�wiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 

4. Informacja o przynale�no�ci do grupy kapitałowej. 

5. Wykaz osób. 

6. Wzór zobowi�zania podmiotu trzeciego do oddania zasobów do dyspozycji. 

7. Wzór umowy. 

8. Wykaz czynno�ci. 

9. Kosztorys ofertowy do wypełnienia przez Wykonawc�. 

10. Przedmiary robót. 

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIOR). 

12. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt budowlany zamienny i wykonawczy). 
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Numer post�powania: ZP.1/2018 

 
 
 
 

 
 

piecz�� lub nazwa Wykonawcy  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca  .......................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

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

Adres      .....-.........   ..........................          ul....................................................... 

Województwo .....................................         Powiat .............................................. 

NIP  ....................................................         REGON  ........................................... 

Nr telefonu .........................................          Nr faxu ............................................. 

Reprezentowany przez: ……………………………………………………………………….……………. 
(imiona i nazwiska osób lub osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu ) 

Nawi�zuj�c do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa 
basenów odkrytych wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum 
Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie”. 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ł�czn� cen� ryczałtow� netto ................................. PLN 

/słownie cena netto/ ............................................................................................................................... 

+ podatek VAT ……....................... PLN   =   cena  brutto ................................................... PLN 

/słownie cena brutto/ ............................................................................................................................. 

2. Oferujemy okres gwarancji………………..…miesi�cy. 

UWAGA! Okres gwarancji nie mo�e by� krótszy ni� 36 miesi�cy i nie dłu�szy ni� 60 miesi�cy. W przypadku, gdy 
Wykonawca poda okres krótszy ni� 36 miesi�cy oferta zostanie odrzucona, natomiast w przypadku, gdy Wykonawca poda 
okres  gwarancji dłu�szy ni� 60 miesi�cy Zamawiaj�cy przyjmie do badania oraz do umowy okres gwarancji 60 miesi�cy. 

3. Oferujemy termin płatno�ci faktury ………………..…dni. 

UWAGA! Termin płatno�ci faktury nie mo�e by� krótszy ni� 21 dni i nie dłu�szy ni� 30 dni. W przypadku, gdy Wykonawca 
poda termin krótszy ni� 21 dni oferta zostanie odrzucona, natomiast w przypadku, gdy Wykonawca poda termin płatno�ci 
faktury dłu�szy ni� 30 dni, Zamawiaj�cy przyjmie do badania oraz do umowy termin płatno�ci faktury 30 dni. 

4. O�wiadczamy, �e wybór niniejszej oferty
1
:  

� nie b�dzie prowadził do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. 

� b�dzie prowadził do powstania u Zamawiaj�cego obowi�zku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług. Powy�szy obowi�zek podatkowy b�dzie 
dotyczył

2
…………………………………………………………………………………..….... obj�tych 

przedmiotem zamówienia, a ich warto�� netto b�dzie wynosiła
3
………………………..……... zł. 

 

 

 

………........................................................................  
podpis 

(upowa�niony przedstawiciel  wykonawcy) 

                                                           
1
 Wła�ciwe zakre�li� 

2
 Nale�y wskaza� nazw� (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub �wiadczenie b�dzie prowadzi� do powstania takiego obowi�zku 

podatkowego (wskaza� nazw�, która znajdzie si� pó�niej na fakturze). 
3
 Wskazanie warto�ci tego towaru lub usług bez kwoty podatku. 
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5. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� ze Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrze�e� oraz zdobyli�my konieczne informacje do przygotowania oferty. 

6. O�wiadczamy, �e uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� na czas wskazany                          
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. O�wiadczamy, �e zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowi�zujemy si� w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wy�ej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiaj�cego.  

8. Zamówienie wykonamy w terminie okre�lonym w Rozdziale III SIWZ. 

9. O�wiadczamy, �e zapoznali�my si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacj� projektow� oraz  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i uznajemy 
je za wystarczaj�ce podstawy do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

10. O�wiadczamy, �e wniesiemy zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w formach 
okre�lonych w Rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Zamierzamy powierzy� podwykonawcom wykonanie nast�puj�cych cz��ci zamówienia: 

……………………………………………………………………………… - ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… - ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… - ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… - ……………………………………. 

……………………………………………………………………………… - …………………………………….
  

(wskaza� cz��� zamówienia)                                                                                        (nazwa podwykonawcy 
                                                                                                                                   je�eli jest znana) 

Jednocze�nie o�wiadczamy, �e  przedstawieni powy�ej podwykonawcy nie podlegaj� wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2), 4) i 8) ustawy Prawo zamówie� publicznych.  

12. W zał�czeniu do przedmiotowego formularza ofertowego przedkładam: 

1/.............................................................................................................................................. 

2/.............................................................................................................................................. 

3/.............................................................................................................................................. 

4/.............................................................................................................................................. 

 

 

Podpisano ............................................................................................................................... 
(upowa�niony  przedstawiciel wykonawcy) 

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

(miejscowo��)                                                                 (data) 

 
 
 
 
Uwaga! - w przypadku przeredagowania, zmiany zapisów, podania informacji alternatywnych, nie podania wszystkich 
informacji, nie podpisania lub podpisania powy�szego formularza oferty przez osoby do tego nie uprawnione, Zamawiaj�cy 
mo�e uzna�, i� tre�� oferty nie odpowiada tre�ci specyfikacji istotnych warunków zamówieni lub Wykonawca podlega 
wykluczeniu. 
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Numer post�powania: ZP.1/2018 
 
 
 

  
 

piecz�� lub nazwa Wykonawcy  

 
 

O�WIADCZENIE WYKONAWCY1 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych. 

1. Na potrzeby post�powania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa basenów 
odkrytych wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy 
ul. Odrodzenia 28B w Lubinie” o�wiadczam, �e: 

a) nie podlegam wykluczeniu z ww. postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo 
zamówie� publicznych. 

b) nie podlegam wykluczeniu z ww. post�powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2), 4), 8) ustawy Prawo 
zamówie� publicznych -  Rozdział IV pkt 2 SIWZ. 

 

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

miejscowo��  i  data                                                                               .............................................................. 
upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

 
       
2. O�wiadczam

2
, �e zachodz� w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post�powania na podstawie art. 

………………  ustawy Pzp (poda� wła�ciwa podstaw� prawn� wykluczenia spo�ród wymienionych w art. 24 
ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2,4 lub 8 ustawy Pzp). Jednocze�nie o�wiadczam, �e w 
zwi�zku z ww. okoliczno�ci� na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podj�łem nast�puj�ce �rodki zaradcze: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

.....................................................                                                                       
miejscowo��  i  data                                                                               .............................................................. 

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

 

O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI� 
WYKONAWCA2 

Składane na podstawie art.22a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych. 

O�wiadczam
2
, �e w celu potwierdzenia spełniania warunków powołujemy si� na zasoby n/w podmiotu: 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
(nazwa i adres podmiotu) 

1. Na potrzeby post�powania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa basenów odkrytych 
wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. 
Odrodzenia 28B w Lubinie” o�wiadczam, �e podmiot na którego zasoby si� powołuj�: 

a) nie podlega wykluczeniu z ww. postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Prawo 
zamówie� publicznych. 

b) nie podlega wykluczeniu z ww. post�powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 2), 4), 8) ustawy Prawo 
zamówie� publicznych -  Rozdział IV pkt 2 SIWZ. 

 
 

.....................................................                                                                       
miejscowo��  i  data                                                                               .............................................................. 

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

                                                           
1
 O�wiadczenie o braku podstaw wykluczenia – składane wraz z ofert� na podstawie Rozdziału V ppkt 1.3 SIWZ. 

2
 Wypełni� je�li dotyczy. 
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Numer post�powania: ZP.1/2018 
 
 
 

 
 

piecz�� lub nazwa Wykonawcy  

 
 

 

 
 

O�WIADCZENIE WYKONAWCY1 

Na potrzeby post�powania  o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa basenów odkrytych wraz 

z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B 

w Lubinie” o�wiadczam, �e spełniam warunki udziału w post�powaniu okre�lone przez Zamawiaj�cego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Rozdziale IV, pkt 3 SIWZ. 

 
 

.....................................................                                                                       
miejscowo��  i  data                                                                               .............................................................. 

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

 
 
 
 

INFORMACJA W ZWI�ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2: 

 
 
O�wiadczam, �e w celu wykazania spełniania warunków udziału w post�powaniu pn. „Rozbudowa basenów 

odkrytych wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy 

ul. Odrodzenia 28B w Lubinie”, okre�lonych przez zamawiaj�cego w Rozdz. IV pkt 3 SIWZ, polegam na 

zasobach nast�puj�cych podmiotów: 

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

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

……………………………..……………………………………………………………….…………………………………….. 
(nazwa firmy, adres , w zale�no�ci od podmiotu: NIP/pesel,  KRS/CEIDG)  

 

w nast�puj�cym zakresie: ……………………………………………….…………………………….……………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 (okre�li� odpowiedni zakres  dla wskazanego podmiotu) 

 

 

.....................................................                                                                       
miejscowo��  i  data                                                                               .............................................................. 

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

 

                                                           
1
 O�wiadczenie o spełnianiu warunków – składane wraz z ofert� na podstawie Rozdziału V ppkt 1.4 SIWZ. 

2
 Wypełni� je�li dotyczy. 
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 Numer post�powania: ZP.1/2018 
 

 
 
 

 
 

piecz�� lub nazwa Wykonawcy  

 
 
 
 
 

INFORMACJA1 

WYKONAWCY O PRZYNALE�NO�CI LUB BRAKU PRZYNALE�NO�CI DO GRUPY 
KAPITAŁAOWEJ 

 

W post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego  p.n.: „Rozbudowa basenów odkrytych wraz 
z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B 

w Lubinie” 
 

Informuj�, �e2
:  

�  nie nale�� do grupy kapitałowej
3
 z �adnym z Wykonawców, którzy zło�yli oferty w przedmiotowym 

post�powaniu. 

�   nale�� do grupy kapitałowej razem z:  

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

………………………………………………………………………………………………………….. 
           (nale�y wskaza�  podmiot/y  spo�ród  Wykonawców, którzy zło�yli oferty w przedmiotowym  post�powaniu) 

 
 

Uwaga: Wraz ze zło�eniem przedmiotowej informacji, wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania kapitałowe 
z innym wykonawc� nie prowadz� do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 
 
 
 
 

 

.....................................................                                                                       
miejscowo��  i  data                                                                               .............................................................. 

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

 

                                                           
1
 Niniejsz� informacj� Wykonawcy przekazuj� Zamawiaj�cemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert. 
2
 Wła�ciwe zakre�li�. 

3
 Grupa Kapitałowa - w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007r. - Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.  
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Numer post�powania: ZP.1/2018 

 
 
 
 

 
 

piecz�� lub nazwa Wykonawcy  

 
 

WYKAZ OSÓB1 

 

Do realizacji zamówienia pod nazw�: „Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastruktur� towarzysz�c� 
na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie”  dysponuj� n/w 

osob�/osobami:. 

 

OSOBA / OSOBY, KTÓRE B�D� UCZESTNICZY� W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
     

L.p. 
Nazwisko  i imi� 

funkcja 
Nr 

uprawnie� 

Data wydania 
uprawnie� 

zawodowych 

Lata 
do�wiadczenia 
w kierowaniu 

robotami 
budowlanymi 

Zakres uprawnie� 
/minimalny wymagany zakres 

uprawnie� został okre�lony 
w Rozdziale IV pkt 3.1 SIWZ/ 

1. 

 
 

…………..……… …………………. 
 

kierownika budowy 

    

2 

 
 

…………..……… …………………. 
 

kierownika robót w bran�y sanitarnej 
– sieci sanitarne 

    

3. 

 
 

…………..……… …………………. 
 

kierownika robót w bran�y sanitarnej 
– instalacje sanitarne 

    

4. 

 
 

…………..……… …………………. 
 

kierownika robót w bran�y 
elektrycznej 

    

 
 
 
 

.....................................................                                                                       
miejscowo��  i  data                                                                                    .............................................................. 

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy   

 

                                                           
1
 Niniejszy wykaz Wykonawcy przekazuj� wył�cznie na pisemne wezwanie Zamawiaj�cego. 
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 Numer post�powania: ZP.1/2018 
 

 
 
 

 
 

piecz�� lub nazwa Wykonawcy  

 
 

   
ZOBOWI�ZANIE1 

do oddania do dyspozycji niezb�dnych zasobów  
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

 
 
Ja(/My) ni�ej podpisany(/ni) ………………………………………………….……………….……………..………………  

(imi� i nazwisko składaj�cego o�wiadczenie) 

 
b�d�c upowa�nionym(/mi) do reprezentowania: 
…………………………….………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

(nazwa i adres  podmiotu oddaj�cego do dyspozycji zasoby) 

 
o � w i a d c z a m / y, 
�e wy�ej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówie� publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó�n. zm.), odda Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

(nazwa i adres  Wykonawcy składaj�cego ofert�) 

 
do dyspozycji ni�ej wymienione  niezb�dne zasoby na potrzeby wykonania ww. zamówienia pod nazw� 
„Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego Centrum 
Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie” 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

(Okre�lenie zasobu: wiedza i do�wiadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, ekonomiczny lub finansowy) 

 
O�wiadczam, �e: 
 

1. Udost�pniam Wykonawcy ww. zasoby, w nast�puj�cym zakresie: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………….………...………………………………….. 

2. Sposób wykorzystania udost�pnionych zasobów b�dzie nast�puj�cy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………. 

3. Charakter stosunku ł�cz�cego mnie z Wykonawc� b�dzie nast�puj�cy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………. 

4. Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia b�dzie nast�puj�cy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia b�dzie nast�puj�cy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………………. 

 

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

miejscowo��  i  data                                             .................................................................................................. 
upowa�niony przedstawiciel podmiotu oddaj�cego do dyspozycji zasoby  

 

 

                                                 
1
 Niniejsze zobowi�zanie Wykonawcy przekazuj� wył�cznie na pisemne wezwanie Zamawiaj�cego. 
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ZAŁ�CZNIK NR 7 do SIWZ 
 

UMOWA NR ……………… 

zawarta w dniu  …………………….. w Lubinie pomi�dzy: 

Regionalnym Centrum Sportowym Sp z o.o. w Lubinie, ul. Odrodzenia 28b, posiadaj�cym REGON 

390934223 oraz NIP 692285089, zwanym dalej „Zamawiaj�cym” reprezentowanym przez: 

Piotra Midziak   - Prezesa Zarz�du 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawc�” reprezentowana przez: 

………………………………………………………. 

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiaj�cego w toku post�powania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych została 

zawarta umowa o nast�puj�cej tre�ci: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. W oparciu o dokonany wybór oferty Wykonawcy w przeprowadzonym post�powaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr …............. Zamawiaj�cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania                             

pn.: „ Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na terenie Regionalnego 

Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie” zwanego dalej przedmiotem zamówienia  

lub przedmiotem umowy. 

2. Przedmiotem zamówienia (przedmiotem umowy) jest budowa basenów odkrytych (działki nr 328/2, 327/6, 

326, 323/2 obr�b 5 miasta Lubina) wraz z infrastruktur� towarzysz�c� i kompleksowym wyposa�eniem 

obiektu (pod klucz),  uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na u�ytkowanie, a tak�e kompleksow� obsług� 

serwisow� w okresie gwarancji.  

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (przedmiotu umowy) okre�la dokumentacja projektowa, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które 

stanowi� integraln� cz��� niniejszej umowy. 

4.    Integraln� cz��ci� niniejszej umow� s� nast�puj�ce zał�czniki:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Zał�cznik nr 1 

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Zał�cznik nr 2, 
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3) Dokumentacja projektowa – Zał�cznik nr 3, 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy – Zał�cznik nr 4, 

5) Kopia Oferty Wykonawcy – Zał�cznik nr 5. 

 

 

OBOWI�ZKI STRON 

§ 2 

1. Obowi�zki Zamawiaj�cego. 

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz projektem budowlanym i wykonawczym, decyzj� 

o pozwoleniu na budow�, dziennikiem budowy – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 

3) Dokonywanie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz cz��ciowych. 

4) Dokonanie odbioru ko�cowego przedmiotu umowy. 

5) Zapłata  nale�nego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

2. Obowi�zki Wykonawcy. 

1) Wykonawca o�wiadcza, �e przed zawarciem umowy dokonał wizji lokalnej placu budowy i jego 

otoczenia oraz uznał ich aktualny stan za umo�liwiaj�cy prawidłow� realizacj� przedmiotu niniejszej 

umowy, w szczególno�ci co do: 

a) ukształtowania i natury terenu, 

b)  warunków hydrologicznych i klimatycznych, 

c)  rozmiarów i charakteru robót tymczasowych i budowlano - instalacyjnych, a tak�e materiałów               i 

urz�dze� niezb�dnych do zagospodarowania i utrzymania placu budowy w celu wykonania przedmiotu umowy, 

d) �rodków potrzebnych do uzyskania dost�pu do placu budowy. 

2) Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� przedmiot umowy zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� 

techniczn� wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowi�zuj�cymi przepisami szczegółowymi 

dotycz�cymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót                       przy u�yciu materiałów, które s� 

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z  ustaw� Prawo budowlane oraz zgodnie z ustaw� o 

wyrobach budowlanych. 

3) Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania wszelkich robót i czynno�ci koniecznych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy wynikaj�cych z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót , niezale�nie od tego czy ww. roboty i czynno�ci zostały 

przewidziane przez niego na dzie� zło�enia oferty. 

4) Wykonawca zobowi�zuje si� do udziału w cotygodniowych Radach Budowy (Zamawiaj�cy wyznaczy 

i zapisze w protokole z przekazania placu budowy dzie� i godzin�, w którym b�d� odbywały si� Rady Budowy) bez 

konieczno�ci oddzielnego zawiadamiania wszystkich Jego przedstawicieli w tym przedstawicieli Podwykonawców 

bior�cych udział w bie��cym procesie realizacji inwestycji oraz   

wg zapotrzebowania Zamawiaj�cego w zale�no�ci od tematyki spotkania. W przypadku gdy wyst�pi konieczno�� 



    

 

24 
 

zmiany terminu Rady Budowy lub zwi�kszenia jej obsady (według zapotrzebowania Zamawiaj�cego)  Zamawiaj�cy 

powiadomi o tym fakcie Wykonawc� co najmniej na dwa dni przed jej zwołaniem. Ustala si�, i� form� 

powiadomienia Wykonawcy o fakcie jak wy�ej b�dzie wysłana poczt� elektroniczn� informacja na adres wskazany 

przez Wykonawc�, tj.:       ……………..@............................. 

5) Wykonawca zobowi�zuje si� powiadomi� Zamawiaj�cego o planowanych odbiorach robót wykonywanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, co najmniej na 7 dni przed  

ich planowanym odbyciem. 

6) Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� roboty z materiałów i urz�dze� własnych, co oznacza,  

�e wszystkie elementy wznoszonego obiektu b�d� wykonywane przy zastosowaniu materiałów i urz�dze�, do 

których Wykonawca posiada prawo własno�ci i, �e prawo to nie jest obci��one prawami osób trzecich, 

7) Na ka�de ��danie Zamawiaj�cego Wykonawca obowi�zany jest okaza� w stosunku do wskazanych 

materiałów i urz�dze�: certyfikat na znak bezpiecze�stwa, deklaracj� zgodno�ci, certyfikat zgodno�ci                z 

okre�lon� norm� lub aprobat� techniczn�, a w przypadku materiałów wyko�czeniowych przedstawi� 

Zamawiaj�cemu do akceptacji propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne. 

8) Na ��danie Zamawiaj�cego, Wykonawca obowi�zany jest do wykazania i udokumentowania,                         

�e  wbudowane  materiały  spełniaj�  wymagania, co do jako�ci i parametrów technicznych                           (s� 

równowa�ne) w stosunku do materiałów i urz�dze� okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

9) Je�eli Zamawiaj�cy za��da bada� jako�ci wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, Wykonawca 

obowi�zany jest przeprowadzi� te badania. 

10) Zamawiaj�cy mo�e wskaza� Wykonawcy podmiot, który winien przeprowadzi� badania jako�ci 

wbudowanych materiałów. 

11) Je�eli w rezultacie przeprowadzenia bada�, o których mowa powy�ej, oka�e si�, �e zastosowane materiały 

b�d� wykonane roboty nie spełniaj� okre�lonych parametrów technicznych i jako�ciowych,         to koszty tych 

bada� obci��aj� Wykonawc� w przeciwnym za� razie koszt bada� obci��y Zamawiaj�cego. 

12) Wykonawca mo�e dokonywa� zmian materiałów oraz zmian w technologii wykonawstwa robót jedynie 

je�eli uzyska na nie pisemn� zgod� autora projektu i akceptacj� Zamawiaj�cego. 

13) Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne. 

14) Wykonawca ma obowi�zek przej�� od Zamawiaj�cego plac budowy, w tym: 

a) wykona� roboty tymczasowe, które mog� by� potrzebne  podczas wykonywania robót  podstawowych, 

b) wyposa�y� zaplecze budowy, 

c) opracowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

d) doprowadzi� na plac budowy na swój koszt niezb�dne media ( m.in.: woda, energia elektryczna) oraz 

pokry� koszty ich poboru przez cały okres  wykonywania robót (na podstawie uzgodnie� i warunków wydanych 

przez dostawców mediów), 

e) dokona� niezb�dnych zaj�� dróg, chodników itp.- na własny koszt, po uzyskaniu  własnym staraniem 

zezwole� od wła�ciwych organów i urz�dów, 

f) ogrodzi�, oznaczy� plac budowy lub inne miejsca, na których maj� by� prowadzone roboty podstawowe lub 

tymczasowe. 

g) umie�ci� tablic� informacyjn� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
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h) zapewni� pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełn� ochron� osób i mienia, 

15) Wykonawca zapewni stał� i wykwalifikowan� kadr� wykonawcz�, materiały, urz�dzenia budowy niezb�dne 

do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jako�� i terminowo�� prac. 

16) Wykonawca zobowi�zany jest w ramach niniejszej umowy ustanowi� Kierownika Budowy oraz 

kierowników poszczególnych bran� 

17) Wykonawca zobowi�zany jest przestrzega� przepisów Prawa budowlanego, bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego, z zakresu ochrony �rodowiska itp. oraz umo�liwi� wst�p       na plac budowy 

Zamawiaj�cemu oraz osobom przez niego wskazanym, przedstawicielom banku kredytuj�cego inwestycje, 

pracownikom organów pa�stwowych celem dokonywania kontroli i udziela� im informacji oraz pomocy wymaganej 

przepisami. 

18) Wykonawca podejmie wszelkie niezb�dne działania w celu przestrzegania przepisów o ochronie �rodowiska 

na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uci��liwo�ci prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr 

publicznych lub innych negatywnych skutków wynikaj�cych ze sposobu realizacji robót. 

19) Wykonawca opracuje na własny koszt: ewentualne projekty organizacji ruchu zast�pczego niezb�dne  

do uzyskania zaj�cia pasa drogowego, organizacji placu budowy, planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

20) Wykonawca b�dzie utrzymywa� plac budowy i teren wokół budowy, a tak�e drogi dojazdowe                   na 

własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwa� zb�dne materiały, odpadki, �mieci, 

urz�dzenia prowizoryczne itp. 

21) Po zako�czeniu robót Wykonawca usunie  na własny koszt wszelkie urz�dzenia tymczasowe, zaplecze 

budowy itp., oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporz�dkowane i czyste nadaj�ce  

si� bezpo�rednio do u�ytkowania. 

22) Wykonawca udziela� b�dzie Zamawiaj�cemu na jego ��danie informacji o personelu nadzoruj�cym 

budow�, ilo�ci zatrudnionych robotników, czasie pracy i formie ich zatrudnienia oraz o pracuj�cym sprz�cie. 

23) Wykonawca informowa� b�dzie Zamawiaj�cego na jego ��danie o sposobie prowadzenia jako�ciowych 

prób i pomiarów materiałów,  konstrukcji, maszyn i urz�dze� u�ywanych na budowie. 

24) Wykonawca na ��danie Zamawiaj�cego przerwie roboty na budowie, a je�eli zgłoszona zostanie taka 

potrzeba zabezpieczy wykonane roboty przed  ich zniszczeniem na własny koszt. 

25) Wykonawca realizowa� b�dzie roboty w kolejno�ci i terminach wynikaj�cych z harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót stanowi�cego zał�cznik do niniejszej Umowy. 

26) Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny zainstalowanych urz�dze� oraz próbn� eksploatacj� wraz 

z monitoringiem procesów technologicznych próbnej eksploatacji. 

27) W terminie 7 dni od daty przekazania Zamawiaj�cemu informacji o przyj�ciu przez organ nadzoru 

zgłoszenia zako�czenia robót, Zamawiaj�cy wraz z Wykonawc� rozpocznie przez okres jednego miesi�ca próbn� 

eksploatacj� obiektu polegaj�c� na udost�pnieniu obiektu korzystaj�cym. 

28) W trakcie próbnej eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowi�zany, na własny koszt, do niezb�dnej 

obsługi technicznej, monitoringu i regulacji procesów technologicznych obiektu, przy czym koszt wszystkich 

mediów w tym okresie ponosi Zamawiaj�cy. W okresie próbnej eksploatacji Wykonawca zobowi�zany jest usuwa� 

wady lub usterki niezwłocznie po ich stwierdzeniu lub na ��danie w terminie nie pó�niej ni� wskazanym przez 

Zamawiaj�cego. 
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29) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiaj�cego w zakresie obsługi i konserwacji urz�dze� oraz  systemów 

technologicznych wraz ze sporz�dzeniem stosownych protokołów i instrukcji stanowiskowych oraz  kompleksowej 

instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, w której zapisane maj� by� harmonogramy wszystkich obowi�zuj�cych 

przegl�dów konserwacji maszyn, urz�dze� zainstalowanych w obiekcie itp. 

Protokół ze szkolenia, o którym mowa wy�ej winien zawiera�: 

a)  list� osób szkolonego personelu ( imi� i nazwisko), 

b) dane osobowe szkol�cego (imi� i nazwisko), 

c) certyfikat producenta wbudowanych urz�dze� upowa�niaj�cy do przeprowadzania szkole�                    z 

zakresu ich obsługi nadany imiennie osobie przeprowadzaj�cej szkolenie, 

d) o�wiadczenie ka�dej przeszkolonej osoby po�wiadczone własnor�cznym podpisem za�wiadczaj�ce o 

zrozumiałym przyuczeniu do obsługi danego urz�dzenia. 

e) instrukcje u�ytkowania urz�dze�, których obsługa stanowiła  przedmiot szkolenia. 

30)  Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co ujawnione wady w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. 

31) Je�eli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemo�liwiaj� eksploatacj� obiektu 

Wykonawca ma obowi�zek przedstawi� do akceptacji Zamawiaj�cemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich 

usuni�cia. 

32) Wykonawca zgłosi w terminie do 7 dni wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem 

Zamawiaj�cego roboty podlegaj�ce zakryciu lub tzw. zanikowe. 

33) Wykonawca wykona na swój koszt rozbiórk� elementów robót i ponownie wykona elementy robót budz�ce 

w�tpliwo�ci w celu sprawdzenia jako�ci ich wykonania, (je�eli wykonanie tych robót                   nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiaj�cego przed ich zakryciem). 

34) Wykonawca zapewni wła�ciw� koordynacj� robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców 

35) Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których 

realizuje przedmiot umowy. 

36) Wykonawca zapewni na własny koszt pełn� obsług� geodezyjn� oraz wykonanie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. 

37) Wykonawca b�dzie prowadzi� w okresie realizacji inwestycji na bie��co rejestr niekorzystnych warunków 

atmosferycznych. 

38) Wykonawca zobowi�zany jest skompletowa� i przekaza� w trzech egzemplarzach dokumentacj� budowy i 

dokumentacj� powykonawcz� oraz podlegaj�ce przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotycz�ce obiektu, 

instalacji i urz�dze� zwi�zanych z obiektem, niezb�dn� do zgłoszenia zako�czenia robót i uzyskania pozwolenia na 

u�ytkowanie 

39) Wykonawca  na własny koszt ubezpieczy plac budowy  i  roboty  z  tytułu  szkód,  które  mog�  zaistnie� 

w zwi�zku z okre�lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno�ci cywilnej. 

a)   Ubezpieczeniu podlegaj� w szczególno�ci: 

1) roboty, obiekty, budowle, urz�dzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwi�zane bezpo�rednio z wykonywaniem 

robót od ognia, huraganu oraz innych zdarze� losowych, 

2) odpowiedzialno�� cywilna za szkody wyrz�dzone w zwi�zku z prowadzon� działalno�ci� w zakresie realizacji 
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inwestycji, b�d�cej przedmiotem niniejszej umowy; 

     Powy�sza odpowiedzialno�� dotyczy zarówno odpowiedzialno�ci deliktowej,  jak i kontraktowej. 

b) Warto�� obj�ta ubezpieczeniem nie powinna by� ni�sza ni� suma warto�ci niniejszego zamówienia /kontraktu/ 

oraz warto�ci urz�dzenia budowy, sprz�tu transportowego i budowlanego zgromadzonego na terenie budowy przez 

Wykonawc�, niezb�dnego do wykonania robót do wysoko�ci kwoty niezb�dnej do ich ewentualnego zast�pienia. 

c) Wykonawca zobowi�zuje si� do przeniesienia na Zamawiaj�cego uprawnie� z umowy ubezpieczenia 

stwierdzonych polis� ubezpieczeniow�. 

d) Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu polis� ubezpieczeniow� najpó�niej w terminie do 14 dni                  od 

dnia podpisania umowy. 

e) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawc� obowi�zku ubezpieczenia i przedstawienia polisy, Zamawiaj�cy 

mo�e samodzielnie dokona 

 ubezpieczenia budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyra�a zgod�. 

f) W przypadku, gdy w toku realizacji umowy zajdzie konieczno�� wydłu�enia ustalonego terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowi�zany b�dzie przedło�y� Zamawiaj�cemu polis�, o której mowa w 

poprzedzaj�cych  postanowieniach oraz dokona� wymienionych tam czynno�ci, przed zawarciem przez strony 

stosownego aneksu w tym zakresie,  

tak aby termin wa�no�ci polisy ubezpieczeniowej odpowiadał nowemu wydłu�onemu terminowi wykonania 

przedmiotu umowy. 

40)  Wykonawca na ka�de ��danie banku kredytuj�cego realizacj� inwestycji przedstawi do wgl�du wszelk� 

dokumentacj� zwi�zan� z realizacj� inwestycji w szczególno�ci dziennik budowy, protokoły odbioru         

dokumentacj� architektoniczno-konstrukcyjn� oraz umo�liwi wej�cie przedstawicieli banku na plac budowy,   

41)  Wykonawca przed przej�ciem placu budowy dostarczy Zamawiaj�cemu, o�wiadczenie kierownika budowy o 

przyj�ciu przez niego obowi�zków. 

 

 

OBOWI�ZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 3 

1. Wykonawca zobowi�zany jest post�powa� z odpadami zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

2. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach ma obowi�zek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów oraz 

obowi�zany jest przedstawi� informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie ich zagospodarowania do 

odpowiedniego organu administracji samorz�dowej oraz do Zamawiaj�cego (w cenie ryczałtowej Wykonawca ma 

obowi�zek uwzgl�dni� miejsce, odległo��, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów). W przypadku zmiany 

w/w przepisów, zastosowanie b�d� miały przepisy obowi�zuj�ce. 

3. Wykonawca przedło�y Zamawiaj�cemu protokół zdawczo-odbiorczy materiałów przeznaczonych                   

do utylizacji. 
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4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno�� w stosunku do osób trzecich zwi�zan� z wykonywaniem 

wszelkich obowi�zków z zakresu gospodarki odpadami. 

5. Wykonawca o�wiadcza, �e on sam oraz jego podwykonawcy działa� b�dzie w oparciu o wa�ne decyzje 

administracyjne okre�lone w ustawie o odpadach dotycz�ce wytwarzania i transportu odpadów. 

6. W celu udokumentowania gwarancji prawidłowego post�powania z wytworzonymi odpadami Wykonawca 

zobowi�zany jest przedło�y� Zamawiaj�cemu wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu umowy. 

 

 TERMIN REALIZACJI 

§ 4 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy - od daty przekazania placu budowy maksymalnie  

do dnia 22 czerwca 2018 r. 

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy strony rozumiej� dat� sporz�dzenia i podpisania przez strony 

bezusterkowego  protokołu odbioru ko�cowego przedmiotu umowy. 

3. Warunkiem odbioru ko�cowego jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez uchybie� lub usterek 

oraz przyj�cie przez organ nadzoru zgłoszenia o zako�czeniu robót dla wykonanego przez Wykonawc� w ramach 

umowy obiektu. 

 

PODWYKONAWSTWO 

      § 5 

1.  Wykonawca zobowi�zuje si� wykona� zakres rzeczowy niniejszej umowy siłami własnymi oraz przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których ma prawo wprowadzi� wył�cznie za wiedz� i zgod� 

Zamawiaj�cego. 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zamierzaj�cy zawrze� umow� 

o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, jest obowi�zany, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, do przedło�enia Zamawiaj�cemu projektu tej umowy wraz z cz��ci� dokumentacji dotycz�c� 

wykonania robót okre�lonych w projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowi�zany doł�czy� zgod� Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre�ci zgodnej z projektem 

umowy. 

3.  Zamawiaj�cy w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo mo�e wnie�� pisemne 

zastrze�enia do przedło�onego projektu umowy o podwykonawstwo. 

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiaj�cemu 

po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem kopi� zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

s� roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5.  Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiaj�cemu 

po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem kopi� zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

s� dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wył�czeniem umów o podwykonawstwo  

o warto�ci mniejszej ni� 0,5% warto�ci umowy, wył�czenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto�ci 
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wi�kszej ni� 50.000,00 zł. 

6.  Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinna by� zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem niewa�no�ci. 

7.  Uprawnienia Zamawiaj�cego oraz obowi�zki Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

o których mowa w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu, stosuje si� odpowiednio do zmian umów 

o podwykonawstwo. 

8.  Wykonawca w umowach zawieranych z podwykonawcami zobowi��e ich do realizacji wobec Zamawiaj�cego 

obowi�zków, o których mowa w ust. 2, 4, 5 oraz 7 niniejszego paragrafu, oraz zobowi��e podwykonawców  

do nało�enia na dalszych podwykonawców realizacji powy�szych obowi�zków w umowach zawieranych 

pomi�dzy nimi. 

9.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie mo�e by� dłu�szy ni� 30 dni od dnia dor�czenia Wykonawcy, podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzaj�cych wykonanie zleconej podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj�cego pełn� odpowiedzialno�� za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym za jako��, terminowo�� oraz bezpiecze�stwo 

wykonywanych robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne. 

11.  Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zobowi�zuje si� udzieli� Zamawiaj�cemu wszelkich informacji dotycz�cych tych podwykonawców  

lub dalszych podwykonawców. 

12.  Zgoda Zamawiaj�cego na wykonanie jakiejkolwiek cz��ci Umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowi�za� wynikaj�cych z niniejszej 

Umowy. 

13.  Zamawiaj�cy w uzasadnionych przypadkach mo�e nie wyrazi� akceptacji na udzielenie zamówienia 

konkretnemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, mo�e te�, w przypadku podj�cia uzasadnionych 

podejrze�, �e kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, b�d� jego wyposa�enie w sprz�t nie 

gwarantuj� odpowiedniej jako�ci zamówionych robót lub dotrzymania terminów, ��da� od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

14.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiaj�cego nale�nego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane 

i odebrane roboty budowlane jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawc� pisemnych dowodów zapłaty 

(potwierdze� zaksi�gowanych przelewów bankowych) potwierdzaj�cych zapłat� w cało�ci nale�nego 

wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiaj�cego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem s� roboty budowlane lub którzy zawarli 

przedło�one Zamawiaj�cemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem s� dostawy lub usługi, 

bior�cych udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia 

b�d�cy przedmiotem rozliczenia pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc�. 

15.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiaj�cego nale�nego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane 

i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawc� wraz z dokumentami, o których mowa 
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w ust. 14 niniejszego paragrafu, po�wiadczonych za zgodno�� z oryginałem kopii protokołów odbioru robót  

od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiaj�cego 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem s� roboty budowlane, bior�cych udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia b�d�cy przedmiotem rozliczenia 

pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc�. Protokoły odbioru robót sporz�dzone pomi�dzy podwykonawcami, 

dalszymi podwykonawcami, a Wykonawc� winny by� sporz�dzone przy udziale przedstawiciela 

Zamawiaj�cego w formie pozwalaj�cej na ustalenie, jakie prace i za jak� warto�� zrealizował odpowiednio 

podwykonawca, b�d� dalszy podwykonawca oraz zawiera� informacj� co do rodzaju oraz ilo�ci 

wykorzystanych przez nich materiałów budowlanych przy realizacji zakresu prac stanowi�cych przedmiot 

odbioru. 

16.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiaj�cego nale�nego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane 

i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawc� wraz z dokumentami, o których mowa 

w ust. 14 niniejszego paragrafu, po�wiadczonych za zgodno�� z oryginałem kopii faktur lub rachunków 

wystawionych przez podwykonawców, którzy zawarli przedło�one Zamawiaj�cemu umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem s� dostawy, bior�cych udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc� wraz z dokumentami potwierdzaj�cymi dostaw� na plac 

budowy wszystkich materiałów budowlanych obj�tych ww. fakturami lub rachunkami oraz o�wiadczeniami 

tych podwykonawców, �e ww. faktury lub rachunki zawieraj� wszystkie zrealizowane przez niego dostawy 

materiałów budowlanych w okresie stanowi�cym przedmiot rozliczenia pomi�dzy Zamawiaj�cym, 

a Wykonawc� oraz �e zostały one w cało�ci opłacone. 

17.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiaj�cego nale�nego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za wykonane 

i odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawc� wraz z dokumentami, o których mowa 

w ust. 15 niniejszego paragrafu, po�wiadczonych za zgodno�� z oryginałem kopii opłaconych faktur  

lub rachunków wystawionych przez podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiaj�cego 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem s� usługi, bior�cych udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia b�d�cy przedmiotem rozliczenia pomi�dzy 

Zamawiaj�cym, a Wykonawc� oraz o�wiadczeniami tych podwykonawców, �e nale�no�ci za ww. usługi zostały 

na ich rzecz w cało�ci uregulowane. 

18.  W przypadku wykonania przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót budowlanych, dostaw 

lub usług rozliczanych fakturami cz��ciowymi, zło�enie o�wiadcze� przez ww. podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, o których mowa w ust. 15, 16 i 17 niniejszego paragrafu, stwierdzaj�cych wywi�zanie  

si� wobec nich ze wszystkich zobowi�za� finansowych z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw  

lub usług, za zrealizowany przez nich zakres zamówienia b�d�cy przedmiotem rozliczenia pomi�dzy 

Zamawiaj�cym, a Wykonawc�, niezb�dne jest przy ka�dorazowym rozliczeniu faktury cz��ciowej. 

19.  W sytuacji istnienia uzasadnionych w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego co do zapłaty cało�ci wynagrodzenia 

nale�nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych, dostaw lub usług bior�cych 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych za zrealizowany przez nich zakres zamówienia b�d�cy 

przedmiotem rozliczenia pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc�, niezale�nie od dokumentów, o których 

mowa w ust. 14 -18 niniejszego paragrafu, Zamawiaj�cy ��da� mo�e przedło�enia przez Wykonawc� innych 
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dokumentów potwierdzaj�cych uregulowanie płatno�ci cało�ci nale�nego im w tym zakresie wynagrodzenia. 

20.  W przypadku nieprzedstawienia Zamawiaj�cemu przez Wykonawc� dokumentów potwierdzaj�cych zapłat� 

nale�nego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytułu wykonanych robót 

budowlanych, dostaw lub usług za zrealizowany przez nich zakres zamówienia b�d�cy przedmiotem rozliczenia 

pomi�dzy Zamawiaj�cym, a Wykonawc�, w tym wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 14 - 19 

niniejszego paragrafu, na 14 dni przed upływem terminu płatno�ci nale�no�ci przysługuj�cych Wykonawcy  

od Zamawiaj�cego z tytułu odebranych robót budowlanych, dostaw lub usług, Zamawiaj�cy mo�e wstrzyma�  

w cało�ci lub w cz��ci wypłat� nale�nego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

21.   Strony zgodnie ustalaj�, i� wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 20 niniejszego 

paragrafu, zwalnia Zamawiaj�cego z obowi�zku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur 

Wykonawcy w cz��ci dotycz�cej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikaj�ce 

z nieterminowej płatno�ci w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obci��aj� 

Wykonawc�.   

22.  Zamawiaj�cy mo�e dokona� bezpo�redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługuj�cego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowan� przez Zamawiaj�cego umow� 

o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, lub który zawarł przedło�on� Zamawiaj�cemu 

umow� o podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia  

si� od obowi�zku zapłaty odpowiednio przez Wykonawc�, podwykonawc� lub dalszego podwykonawc� 

zamówienia na roboty budowlane lub na pisemny wniosek Wykonawcy. 

23.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, dotyczy wył�cznie nale�no�ci powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiaj�cego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty 

budowlane, lub po przedło�eniu Zamawiaj�cemu po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy lub usługi. 

24.  Bezpo�rednia zapłata obejmuje wył�cznie nale�ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale�nych podwykonawcy  

lub dalszemu podwykonawcy. 

25.  Przed dokonaniem bezpo�redniej zapłaty Zamawiaj�cy jest obowi�zany umo�liwi� Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotycz�cych zasadno�ci bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Ewentualne uwagi Wykonawca obowi�zany jest zgłosi� Zamawiaj�cemu w nieprzekraczalnych 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o zamiarze bezpo�redniej zapłaty. 

26.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez 

Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy mo�e: 

a) nie dokona� bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je�eli 

Wykonawca wyka�e niezasadno�� takiej zapłaty, albo 

b) zło�y� do depozytu s�dowego kwot� potrzebn� na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego co do wysoko�ci nale�nej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatno�� si� nale�y, albo 

c) dokona� bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je�eli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka�e zasadno�� takiej zapłaty. 

  27. W przypadku dokonania bezpo�redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiaj�cy   
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potr�ca kwot� wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale�nego Wykonawcy na co ten wyra�a zgod�. 

 

 

 WYMAGANIA DOTYCZ�CE UMÓW O PODWYKONAWSTWO 

§ 6 

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mie� form� pisemn� pod rygorem niewa�no�ci i przewidywa� zapłat� 

wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieni��nej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki 

i kwoty nale�nego podatku VAT. 

2. Umowy o podwykonawstwo nie mog� zawiera� terminów zapłaty za wykonane roboty budowlane, dostawy  

lub usługi dłu�szych ni� 30 dni od dnia dor�czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzaj�cej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi. 

3. Faktury cz��ciowe b�d� wystawiane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie cz��ciej  

ni� raz w miesi�cu. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 7 

1. Zamawiaj�cy przewiduje mo�liwo�� zmiany (aneksowania) umowy w przypadku okoliczno�ci, których strony 

nie mogły wcze�niej przewidzie�, a powoduj� one, �e realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej 

zawartych nie b�dzie mo�liwa, przez: 

1) konieczno�� wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub konieczno�� wykonania 

dodatkowego projektu, 

2) w przypadku konieczno�ci wykonania robót zamiennych, uzupełniaj�cych lub podobnych mog�cych mie� 

wpływ na termin realizacji umowy, 

3) ponadprzeci�tnego czasu trwania procedur administracyjnych, maj�cego wpływ na termin wykonania, co 

nie wynika z winy Wykonawcy, 

4) w przypadku wyst�pienia ewentualnych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji 

z istniej�cym uzbrojeniem terenu 

5) w przypadku wyst�pienia konieczno�ci zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które 

Zamawiaj�cy wyraził zgod�, 

6) w przypadku zmiany osoby/ób odpowiedzialnej za nadzorowanie i kierowanie robotami dopuszcza  

si� zmian� pod warunkiem, �e zaproponowana przez wykonawc� osoba posiada uprawnienia w zakresie 

wymaganym dla odpowiedniej bran�y , które było okre�lone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub 

ogłoszeniu o zamówieniu, 

7) w przypadku wyst�pienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemo�liwiaj�cych 

prowadzenie robót – jedynie za zgod� Zamawiaj�cego, 
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8) w przypadku zmiany prawa podatkowego – w zakresie zmiany podatku VAT na roboty obj�te umow�, 

9) w przypadku dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy, ich przekształcenia lub zmiany oznaczenia stron 

umowy, 

10) w przypadku zmian dopuszczonych przepisami prawa w szczególno�ci art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówie� publicznych, 

11) w przypadku wyst�pienia siły wy�szej. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mog� dotyczy� wszystkich istotnych postanowie� umowy w tym 

w szczególno�ci w zakresie wysoko�ci wynagrodzenia, terminu realizacji, harmonogramu, itp. 

 

WYNAGRODZENIE 

§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu  umowy ustala si� ryczałtowo  na  kwot�: 

cena netto: ……………………………. 

(słownie netto:  ……………………………………………………………………………………………………..), 

podatek VAT: ………………………, 

(słownie warto�� podatku VAT:  ……………………………………………..……………………………………), 

cena brutto: ……………………….., 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie okre�lone w ust. 1 dotyczy cało�ciowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, 

zwi�zanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, wł�czaj�c w to koszty ubezpieczenia, 

koszty przeprowadzenia wszelkich bada� oraz prób, sprawdze�, pomiarów, ekspertyz, przył�cze�, próbn� 

eksploatacj� oraz rozruch urz�dze� i maszyn przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a tak�e pozostałe 

koszty okre�lone w umowie jak np. kompleksow� obsług� geodezyjn�, koszty udziału w przegl�dach w okresie 

gwarancji i r�kojmi, itp. 

3. Zamawiaj�cemu w trakcie trwania umowy, przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót budowlanych, 

okre�lonego niniejsz� umow� (umowne prawo odst�pienia od cz��ci umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia  

o warto�� niewykonanych robót budowlanych. W takim przypadku Wykonawca nie nabywa uprawnienia   

do dochodzenia od Zamawiaj�cego odszkodowania i kar umownych. Warto�� ta b�dzie ustalana według 

kosztorysu, stanowi�cego zał�cznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

4. Wykonawca nie mo�e ��da� od Zamawiaj�cego podwy�szenia lub waloryzacji wynagrodzenia na skutek sytuacji 

na które Zamawiaj�cy nie ma wpływu w szczególno�ci z tytułu wzrostu kosztów pracy, wzrostu cen 

materiałów  lub usług,  itp. 

5. Je�eli w toku realizacji przedmiotu umowy wyst�pi potrzeba udzielenia Wykonawcy zamówienia polegaj�cego 

na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych i zostały one przez Zamawiaj�cego przewidziane 

w ogłoszeniu o zamówieniu b�d� one przedmiotem odr�bnego zamówienia i rozliczenia. 
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6. Zamówienia powy�sze rozliczane b�d� kosztorysem sporz�dzonym w oparciu o składniki okre�lone 

w kosztorysie stanowi�cym zał�cznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku braku cen 

materiałów i cen sprz�tu w ww. kosztorysie przyjmuje si�, �e ww. ceny zostan� ustalone przez strony w wyniku 

negocjacji jednak nie mog� by� one wy�sze ni� �rednie ceny okre�lone według wydawnictwa SEKOCENBUD 

z okresu poprzedzaj�cego realizacj� robót. 

7. Strony postanawiaj�, �e rozliczenie robót nast�pi fakturami cz��ciowymi oraz faktur� ko�cow�. Przedmiotem 

odbioru cz��ciowego b�d� zako�czone elementy robót wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym robót. 

8. Faktury cz��ciowe Wykonawca b�dzie wystawiał nie cz��ciej ni� raz w miesi�cu w terminie na koniec ka�dego 

miesi�ca. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone fakturami cz��ciowymi nie mo�e przekroczy� 90 % umownej warto�ci. 

10. Rozliczenie ko�cowe nast�pi faktur� ko�cow� po zako�czeniu i odebraniu robót, któr� Wykonawca przedło�y 

Zamawiaj�cemu w terminie do 30 dni od daty odbioru ko�cowego  i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na 

u�ytkowanie przedmiotu umowy. 

11. Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do zapłaty faktur cz��ciowych za wykonane i odebrane cz��ci robót oraz faktury 

ko�cowej, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa 

w § 5,  potwierdzonymi przez Koordynatora Nadzoru, Kierownika Projektu. W przypadku braku któregokolwiek 

z ww. dokumentów data dor�czenia faktury liczona b�dzie od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych 

dokumentów. 

12. Podstaw� do wystawiania przez Wykonawc� faktur cz��ciowych b�dzie podpisany przez Zamawiaj�cego 

protokół cz��ciowego odbioru robót, a dla faktury ko�cowej podpisany przez Zamawiaj�cego protokół 

ko�cowego odbioru robót. 

13.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne b�dzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy:   

nr    ………………………………………………………………………………………………………………… . 

14. Za dat� płatno�ci nale�nego Wykonawcy wynagrodzenia przyjmuje si� dzie� obci��enia rachunku bankowego 

Zamawiaj�cego. 

15. W przypadku zwłoki z płatno�ci�, Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

16.Wynagrodzenie nie b�dzie waloryzowane w okresie realizacji umowy. 

17. W sytuacji, gdy Zamawiaj�cy zobowi�zany b�dzie do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy Zamawiaj�cemu przysługiwa� b�dzie wobec Wykonawcy prawo regresu w pełnej 

wysoko�ci, tj. prawo regresu co do całej kwoty faktycznie uiszczonej przez Zamawiaj�cego na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. Prawo regresu, o którym mowa powy�ej, nie b�dzie przysługiwa� Zamawiaj�cemu w 

sytuacji dokonywania przez Zamawiaj�cego bezpo�redniej zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 20 – 27 niniejszej umowy oraz dokonania potr�cenia 

uiszczonych w tym zakresie przez Zamawiaj�cego kwot z wynagrodzenia przysługuj�cego Wykonawcy od 

Zamawiaj�cego.    
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HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

§ 9 

1. Harmonogram rzeczowo - finansowy okre�la kolejno��, okres i termin wykonania poszczególnych robót 

(elementów robót) w ramach realizacji zamówienia oraz okre�la ich warto�� pieni��n�. 

2. Harmonogram opracowany jest zgodnie z wymogami zawartymi w § 4 oraz § 8 niniejszej umowy. 

3. Ewentualne zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym wymagaj� pod rygorem niewa�no�ci zgody obu 

stron umowy oraz zachowania formy pisemnej. 

4. Realizacja robót niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym uprawnia Zamawiaj�cego do naliczania 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie. 

5. Zał�cznikiem do harmonogramu rzeczowo - finansowego jest kosztorys szczegółowy sporz�dzony przez 

Wykonawc� na podstawie zastawienia kosztów wykonania zadania przedło�onego w ofercie. 

 

REALIZACJA I ODBIÓR 

 § 10 

Przedstawiciele Zamawiaj�cego. 

1. Zamawiaj�cy o�wiadcza, i� ustanowił: 

1) Koordynatora Nadzoru w osobie …………………   ………………………, 

2) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie …………… ………………, który posiada uprawnienia 

budowlane o nr ewidencyjnym ………….. do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

jest członkiem okr�gowej izby in�ynierów budownictwa z nr ewidencyjnym …………..; 

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w bran�y instalacji sanitarnych w osobie ………………, który posiada 

uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym ………... do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie oraz jest członkiem okr�gowej izby in�ynierów budownictwa z nr ewidencyjnym …………..…; 

4) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w bran�y instalacji elektrycznych w osobie ……………….., który 

posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym ……………….. do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz jest członkiem okr�gowej izby in�ynierów budownictwa z nr ewidencyjnym 

……………; 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – koordynator oraz Inspektorzy Nadzoru nie mog� wpisami do dziennika 

budowy dokonywa� jakichkolwiek zmian tre�ci niniejszej umowy oraz działaj� w ramach obowi�zków ustalonych 

w ustawie Prawo Budowlane. 

 

        § 11 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s�: 
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1) Kierownik Budowy w osobie, …………………………………., który posiada uprawnienia budowlane o nr 

ewidencyjnym ……………………. do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze� w specjalno�ci 

konstrukcyjno-budowlanej oraz  jest  członkiem  okr�gowe izby  in�ynierów budownictwa z nr ewidencyjnym 

……………………………………, 

2) Kierownik Robót w bran�y sanitarnej w osobie ……………………….., który posiada uprawnienia 

budowlane o nr ewidencyjnym …………………….. do kierowania  robotami budowlanymi  bez ogranicze� w 

zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmuj�ce sieci wodoci�gowe i kanalizacyjne oraz jest członkiem okr�gowej 

izby in�ynierów budownictwa z nr ewidencyjnym ………………………………, 

3) Kierownik Robót w bran�y elektrycznej w osobie ………………………………,  

który posiada uprawnienia budowlane o nr ewidencyjnym ………………………….. bez ogranicze�  

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� elektrycznych  

i elektroenergetycznych oraz jest członkiem okr�gowej  izby in�ynierów z nr ewidencyjnym …………………….., 

2. Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót działaj� w ramach obowi�zków ustalonych w ustawie Prawo 

Budowlane. 

  

§ 12 

Odbiór 

1.  Ustala si� nast�puj�ce rodzaje odbiorów: 

1) robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu, polegaj�cych na ocenie ilo�ci i jako�ci robót, których ocena 

nie byłaby mo�liwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy, 

2) cz��ciowych, dotycz�cych poszczególnych elementów robót okre�lonych w  harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, stanowi�cym zał�cznik do niniejszej Umowy, 

3) ko�cowego dotycz�cego wykonania cało�ci przedmiotu umowy, 

4) gwarancyjnych, przeprowadzanych przynajmniej raz do roku w czasie obowi�zywania gwarancji                         

i r�kojmi. 

2.  Od daty dokonania bezusterkowego odbioru ko�cowego przedmiotu umowy liczy si� bieg terminu okresu 

gwarancyjnego i r�kojmi.                                  

 

§ 13 

1.  Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru cz��ciowego. 

1)  Przedmiotem odbiorów cz��ciowych b�d� poszczególne elementy robót okre�lone w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, stanowi�cym zał�cznik do Umowy. 

2) W celu dokonania odbioru cz��ciowego na 7 dni przed uko�czeniem danego elementu robót, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiaj�cego o gotowo�ci do dokonania odbioru poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemne 

zawiadomienie Zamawiaj�cego. Odbiór cz��ciowy nast�pi w ci�gu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia 

przez Zamawiaj�cego. Termin odbioru wyznaczy powołany przedstawiciel Zamawiaj�cego. 

3)  Je�eli zakres odbieranych robót budowlanych ma charakter robót zanikowych, dla których nale�y wykona� 

dokumentacj� fotograficzn� oraz powykonawcz� Wykonawca ma obowi�zek doł�czy� j� do protokołu odbioru 
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cz��ciowego. 

4) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dokonaj� sprawdzenia zaawansowania robót 

i po potwierdzeniu zgodno�ci z harmonogramem rzeczowo – finansowym, Zamawiaj�cy dokona odbioru 

cz��ciowego robót. 

5)  Z czynno�ci odbioru cz��ciowego zostanie spisany protokół odbioru cz��ciowego  robót podpisany przez 

Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru i Koordynatora Nadzoru, który nast�pnie powinien zosta� zatwierdzony 

przez Zamawiaj�cego lub osob� przez niego upowa�nion�.    

 

2.  Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru ko�cowego. 

1) Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem przewidzianym 

w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiaj�cego 

oraz potwierdza wpisem do dziennika budowy, nie pó�niej ni� na 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania 

prób, rozruchów. 

2) Zako�czenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób                          

i sprawdze�, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodno�ci 

wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osi�gni�ciu gotowo�ci                          do odbioru 

Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiaj�cego. 

3) Odbiór winien by� przygotowany przez Wykonawc� z nale�yt� staranno�ci�. Zamawiaj�cy wyznacza dat� 

odbioru i rozpoczyna go do 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osi�gni�ciu gotowo�ci  

do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiaj�cy zawiadamia uczestników odbioru. 

4) Do obowi�zków Wykonawcy nale�y skompletowanie i przedstawienie Zamawiaj�cemu dokumentów 

pozwalaj�cych na ocen� prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dokumentów niezb�dnych   

do zgłoszenia o zako�czeniu robót oraz o�wiadczenia Podwykonawców robót o niezaleganiu przez Wykonawc� 

robót z płatno�ciami za wykonane usługi, dostawy i roboty budowlane. 

 

 

§ 14 

Czynno�ci odbioru ko�cowego. 

1. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 

2. W czynno�ci odbioru uczestnicz� w szczególno�ci: 

- kierownik budowy, 

- kierownicy poszczególnych robót bran�owych, 

- inspektorzy nadzoru , 

- upowa�nieni przedstawiciele Wykonawcy, 

- upowa�nieni przedstawiciele Zamawiaj�cego. 

3. Je�eli w toku odbioru zostanie stwierdzone, �e przedmiot odbioru nie osi�gn�ł gotowo�ci do odbioru                         

z powodu niezako�czenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiaj�cy mo�e odmówi� odbioru. 

Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza si� w specjalnym wykazie stanowi�cym zał�cznik do protokołu, 
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z podaniem przez Zamawiaj�cego terminu ich usuni�cia. 

4. Je�eli w toku czynno�ci zostan� stwierdzone wady to Zamawiaj�cemu przysługuj� nast�puj�ce uprawnienia: 

1) je�eli wady nadaj� si� do usuni�cia Zamawiaj�cy odmawia odbioru do czasu usuni�cia wad,, 

2) je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia, a nie uniemo�liwiaj� one u�ytkowania przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo do obni�enia wynagrodzenia umownego o dwukrotn� 

warto�� wadliwie wykonanego elementu.   

3) Je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia i uniemo�liwiaj� one u�ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                   

z przeznaczeniem, Zamawiaj�cy mo�e ��da� wykonania go po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowuj�c prawo 

domagania si� od Wykonawcy naprawienia szkody wynikaj�cej z opó�nienia b�d� mo�e od umowy odst�pi�. 

5. Strony postanawiaj�, �e z czynno�ci odbioru b�dzie spisany protokół zawieraj�cy wszelkie ustalenia       

dokonane w toku odbioru, jak te� terminy wyznaczone przez Zamawiaj�cego na usuni�cie stwierdzonych w tej 

dacie wad. 

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni�cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaj� swój bieg terminy na 

zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy, o którym mowa w § 18 umowy. 

7. Wykonawca zobowi�zany jest do zawiadomienia Zamawiaj�cego o usuni�ciu wad oraz do ��dania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

8.   W razie nieusuni�cia w ustalonym terminie przez Wykonawc� wad i usterek stwierdzonych przy  odbiorze 

cz��ciowym lub ko�cowym, w okresie gwarancji oraz przy przegl�dzie gwarancyjnym, Zamawiaj�cy jest 

upowa�niony do ich usuni�cia we własnym zakresie lub przez osob� trzeci� na koszt Wykonawcy. 

9. Je�eli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru ko�cowego Wykonawca nie we�mie udziału w 

odbiorze, Zamawiaj�cy dokona odbioru przez powołan� do tego komisj� w dniu przewidzianym do odbioru. 

Protokół sporz�dzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym wy�ej. 

10. Koszty zwi�zane z uczestnictwem komisji w odbiorze obci��aj� Wykonawc� i zostan� potr�cone z jego 

wynagrodzenia. 

11. Warunkiem odbioru ko�cowego jest prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy bez uchybie� lub usterek oraz 

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u�ytkowanie. 

12. W ci�gu 14 dni od daty przekazania Zamawiaj�cemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u�ytkowanie,   wraz z 

Wykonawc� rozpocznie przez okres jednego miesi�ca rozruch i eksploatacj� obiektu, w ramach którego obiekt 

zostanie udost�pniony korzystaj�cym. 

13. W trakcie próbnej eksploatacji Wykonawca ponosi równie� pełn� odpowiedzialno�� odszkodowawcz�  za szkody 

wyrz�dzone w maj�tku Zamawiaj�cego w zwi�zku z rozruchem urz�dze� i instalacji. 

14.    Je�eli warunkiem eksploatacji przedmiotu umowy jest uzyskanie dokumentu dopuszczaj�cego do eksploatacji   

lub innego urz�dowego certyfikatu, Wykonawca przedło�y Zamawiaj�cemu w trakcie odbioru ko�cowego te 

dokumenty oraz dokumenty pozwalaj�ce na ocen� prawidłowo�ci wykonania przedmiotu umowy, w tym: 

protokoły z prób i pomiarów, kompletne atesty /aprobaty techniczne/certyfikaty/deklaracje zgodno�ci (w j�zyku 

polskim) na materiały, aparaty i urz�dzenia, oryginały kart gwarancyjnych wbudowanych urz�dze�             i 

aparatów (w j�zyku polskim), o�wiadczenie potwierdzaj�ce, �e dostarczone materiały, aparaty i urz�dzenia s� 

fabrycznie nowe, wolne od wad i przeszły próby fabryczne. 
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§ 15 

Dodatkowe dokumenty odbiorowe oraz instrukcje u�ytkowania 

 

1. Wykonawca na rozpocz�cie czynno�ci odbiorowych przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja 

przygotowana w sposób estetyczny, umo�liwiaj�cy bezproblemowe z niej korzystanie - wszystkie cz��ci 

składowe powinny by� spi�te na trwałe w jednej teczce) zawieraj�cy dokumenty wskazane przez Zamawiaj�cego 

w zawiadomieniu o terminie rozpocz�cia czynno�ci odbiorowych, w tym  m.in.: 

a) dziennik(i) budowy, 

b) o�wiadczenia kierownika budowy o zako�czeniu robót, 

c) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej inwestycji z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej (oryginały 

map), 

d) protokołów odbiorów technicznych, 

e) atestów i aprobat technicznych podstawowych materiałów u�ytych do inwestycji, 

f) instrukcji u�ytkowania i konserwacji urz�dze� oraz kompleksowej instrukcji obsługi obiektu. 

g) kart gwarancyjnych DTR, 

h) inne potrzebne dokumenty, niezb�dne do prawidłowego przeprowadzenia czynno�ci odbiorowych i zako�czenia 

budowy. 

2. Wykonawca przed ko�cowym odbiorem przedmiotu umowy dostarczy Zamawiaj�cemu komplet dokumentów, o 

których mowa w ust. 1, wraz z zestawieniem zbiorczym wyposa�enia, wmontowanych urz�dze�, dat 

przegl�dów i czynno�ci serwisowych, instrukcjami u�ytkowania i konserwacji urz�dze� oraz kompleksowej 

instrukcji obsługi obiektu. 

3. Je�eli Wykonawca nie dostarczy instrukcji  w powy�ej okre�lonym terminie odpowiada za szkody wynikłe 

w nast�pstwie niewła�ciwego u�ytkowania i konserwacji maszyn i urz�dze�. 

 

 

 

       

 

   KARY UMOWNE 

§ 16 

Strony ustalaj� kary umowne: 

1. Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odst�pienie od umowy z przyczyn, za które win� ponosi Zamawiaj�cy w wysoko�ci 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 

1) za nieuzasadnion� nieobecno�� przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela zaakceptowanych przez 

Zamawiaj�cego podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonuj�cych roboty budowlane na Radzie 

Budowy w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysi�ce złotych, 00/100) za ka�dego nieobecnego, 

2) za ka�dy fakt ujawnienia na terenie budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (jego 

pracowników 

           lub inne osoby �wiadcz�ce usługi na jego rzecz) realizuj�cego roboty budowlane bez zgody Zamawiaj�cego w 

           wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w 

stosunku 

            do ka�dego ujawnionego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

3) za opó�nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysoko�ci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia, 

4) za opó�nienie w wykonywaniu poszczególnych elementów w stosunku do terminów przyj�tych przez 

Strony w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysoko�ci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia,   

5) za opó�nienie w usuni�ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r�kojmi                           

i gwarancji oraz opó�nienie w wykonaniu czynno�ci serwisowych, o których mowa w §17 ust 6,  

w wysoko�ci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,  

za ka�dy dzie� opó�nienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiaj�cego na usuni�cie wad lub 

przewidzianego terminu wykonania czynno�ci serwisowych, 

6) za odst�pienie od umowy z przyczyn, za które win� ponosi Wykonawca w wysoko�ci 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

7) za nieprzedło�enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

s� roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za ka�dy taki stwierdzony przypadek; 

8) za nieprzedło�enie po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,  

za ka�dy taki stwierdzony przypadek; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za ka�dy taki stwierdzony przypadek; 

10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nale�nego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysoko�ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej 

umowy, za ka�dy taki stwierdzony przypadek; 

11) z tytułu niespełnienia przez Wykonawc� lub podwykonawc� wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o prac� osób wykonuj�cych czynno�ci wskazane w  § 21 ust. 1 Wykonawca zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 1000 

zł za ka�dy stwierdzony taki przypadek; 

3. Strony zastrzegaj� sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniaj�cego, przewy�szaj�cego wysoko�� 

zastrze�onych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

4. Strony zgodnie o�wiadczaj�, �e wysoko�� kar została okre�lona przez Zamawiaj�cego we wzorze umownym na 
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etapie prowadzenia post�powania o udzielenie zamówienia i Wykonawca nie wnosi uwag co do ich wysoko�ci 

oraz podstaw  ich naliczania. 

 

 GWARANCJA i R�KOJMIA 

§ 17 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, okre�lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, udziela 

Zamawiaj�cemu gwarancji na jako�� wykonania wszystkich zrealizowanych robót na zadaniu pn.: 

„…………………………………………………………………………………………………………………”, 

na okres ………………….  miesi�cy, licz�c od daty bezusterkowego odbioru ko�cowego przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2.    Okres r�kojmi ko�czy si� z wraz z upływem terminu gwarancji. 

3. Zamawiaj�cy jest zobowi�zany powiadomi� Wykonawc� o powstałych wadach przedmiotu umowy                   

w ci�gu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowi�zany do ich usuni�cia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiaj�cego. 

4. Wykonawca nie mo�e odmówi� usuni�cia wad na swój koszt bez wzgl�du na wysoko�� zwi�zanych                   

z tym kosztów. 

5. W przypadku dokonania przez Wykonawc� napraw obj�tych gwarancj� lub r�kojmi�, terminy ustalone               

w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dla elementów naprawionych lub wymienionych biegn� na nowo od chwili 

usuni�cia wady. 

6. Wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, w tym mi�dzy innymi, przegl�dy zwi�zane z wymian� płynów, cz��ci 

itp., od których przeprowadzenia uzale�nione b�dzie zachowanie uprawnie� z gwarancji b�d� wykonywane 

nieodpłatnie przez Wykonawc�. Zamawiaj�cy nie traci uprawnie� z tytułu gwarancji, nawet z przypadku 

powierzenia tych czynno�ci dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiaj�cego, je�eli Wykonawca 

odmówił wykonania lub sfinansowania tych czynno�ci w okresie gwarancji, a wykonanie tych czynno�ci 

Wykonawca zastrzegł dla siebie lub innego wskazanego przez siebie podmiotu. 

7. Strony przyjmuj�, �e niniejsza umowa zast�puje dokumenty gwarancyjne, je�eli Wykonawca nie doł�czył  

w chwili odbioru ko�cowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych. Postanowienia dodatkowych 

dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawc� niezgodne z niniejsz� umow� lub chocia�by 

mniej korzystne dla Zamawiaj�cego nie b�d� miały zastosowania. 

8. Wr�czenie Zamawiaj�cemu gwarancji producenta, która mo�e zawiera� postanowienia odmienne, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowi�zków wynikaj�cych z niniejszej umowy i udzielonej przez Wykonawc� gwarancji. 

9. Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� z tytułu gwarancji jako�ci i r�kojmi za wady przedmiotu Umowy. 

W okresie gwarancji i r�kojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Je�eli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy mo�e usun�� wady we własnym 

zakresie lub przez stron� trzeci� na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jako�ci i r�kojmi. W 

takim przypadku koszty usuwania wad b�d� pokrywane w pierwszej kolejno�ci z kwoty b�d�cej 

zabezpieczeniem wykonania umowy. 
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10. W ostatnim miesi�cu udzielonej gwarancji Zamawiaj�cy wyznaczy Wykonawcy dat� pogwarancyjnego odbioru 

przedmiotu umowy. 

 

ZABEZPIECZENIE NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 18 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 10 % warto�ci zamówienia 

(ceny ofertowej brutto), t. j. …………………….. zł  w formie: ……………………………………………….. 

2. Strony postanawiaj�, �e 30% wniesionego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy  jest przeznaczone 

na zabezpieczenie roszcze� z tytułu gwarancji i r�kojmi, za� 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza si� 

jako gwarancj� zgodnego z umow� wykonania robót. 

3. Zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w nast�puj�cych terminach 

i wysoko�ciach: 

1) warto�� 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze ko�cowym robót, z zastrze�eniem § 14 

ust. 6 Umowy, 

2)  warto��  30 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie terminu gwarancji  i r�kojmi. 

4. W przypadku, gdy w toku realizacji umowy zajdzie konieczno�� wydłu�enia ustalonego terminu wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowi�zany b�dzie przedło�y� zabezpieczenie nale�ytego 

wykonania umowy przed zawarciem przez strony stosownego aneksu w tym zakresie, tak aby termin jego 

wa�no�ci odpowiadał nowemu wydłu�onemu terminowi wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

CESJA 

§ 19 

Zamawiaj�cy o�wiadcza, i� nie wyra�a zgody na przelew wierzytelno�ci wynikaj�cych z niniejszej Umowy. 

 

ODST�PIENIE OD UMOWY 

§ 20 

1. Zamawiaj�cy, niezale�nie od ustawowych podstaw odst�pienia, mo�e odst�pi� od niniejszej Umowy 

w nast�puj�cych przypadkach: 

1) Wykonawca rozpocznie procedur� likwidacji przedsi�biorstwa; 

2) zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku Wykonawcy, który mo�e mie� realny wpływ na realizacj� niniejszej 

umowy; 

3) Wykonawca przerwał realizacj� robót i nie realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni kalendarzowych;   

4) Wykonawca opó�nia si� tak dalece z realizacj� robót, �e niemo�liwym b�dzie ich terminowe zako�czenie; 

5) Wykonawca nie rozpocz�ł robót i nie podj�ł ich pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 

Zamawiaj�cego; 
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6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umow� lub te� wykonuje je w sposób nienale�yty; 

7) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi; 

8) Wykonawca nie realizuje obowi�zków wynikaj�cych z niniejszej umowy; 

9) Wykonawca nie usuwa wad stwierdzonych podczas realizacji przedmiotu umowy; 

10) W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci wskazanych w art. 145 ustawy prawo zamówie� publicznych  

i na zasadach w nim okre�lonych; 

11) W przypadku niewywi�zywania si� z obowi�zku wskazanego w § 21  lub zmiany sposobu zatrudnienia 

osób realizuj�cych czynno�ci okre�lone w Zał�czniku Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. Odst�pienie wywołuje skutki prawne z chwil� dor�czenia drugiej stronie o�wiadczenia o odst�pieniu od umowy i 

b�dzie wywierało skutek na przyszło��, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiaj�cego wszystkich uprawnie� 

nabytych przed dniem odst�pienia, w szczególno�ci w zakresie uprawnie� z gwarancji jako�ci, r�kojmi i kar 

umownych; 

3. Odst�pienie od umowy nast�pi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odst�pienia. W razie odst�pienia  

od Umowy strony obci��aj� nast�puj�ce obowi�zki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odst�pienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj�cego oraz innych 

uczestników przedsi�wzi�cia inwestycyjnego sporz�dzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzie� 

odst�pienia, w protokole tym strony przedło�� zestawienie swoich roszcze�; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która 

ponosi odpowiedzialno�� za odst�pienie od Umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, lecz nie pó�niej ni� w terminie 14 dni od daty odst�pienia od Umowy, usunie 

z terenu budowy i zaplecza urz�dzenia, materiały oraz sprz�t przez niego dostarczone, nie stanowi�ce własno�ci 

Zamawiaj�cego. 

4. W sytuacji braku realizacji przez Wykonawc� obowi�zków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

Zamawiaj�cy mo�e je wykona� we własnym zakresie lub przez osob� trzeci� na koszt Wykonawcy oraz jego 

ryzyko. 

 

 

 

 

 

ZATRUDNIENIE NA UMOWY O PRAC� 

§ 21 

1. Stosownie do wymogów zawartych w  art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� 

publicznych Zamawiaj�cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc�, podwykonawc� lub dalszego podwykonawc� 

na podstawie umowy o prac� osób wykonuj�cych czynno�ci okre�lone w Zał�czniku Nr …… do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób okre�lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
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2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1: 

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie do 14 dni licz�c od dnia podpisania 

umowy b�dzie zobowi�zany do przedstawienia Zamawiaj�cemu wykazu osób realizuj�cych czynno�ci wskazane w 

Zał�czniku Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o�wiadcze� osób (pracowników) bior�cych 

udział w realizacji tych czynno�ci, potwierdzaj�cych, �e s� zatrudnione  

na podstawie umowy o prac� w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

z uwzgl�dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac� ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

pa�dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac� przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) Wykonawca na ka�de pisemne ��danie, w terminie do 7 dni, przedkładał b�dzie Zamawiaj�cemu raport 

stanu i sposobu zatrudnienia osób realizuj�cych czynno�ci, o których mowa w ust. 1 wraz z dokumentami, o których 

mowa w lit a). 

3. Niezło�enie przez Wykonawc� w wyznaczonym przez Zamawiaj�cego terminie ��danych przez Zamawiaj�cego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawc�, podwykonawc� lub dalszego podwykonawc� 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac� traktowane b�dzie jako niespełnienie przez Wykonawc�, 

podwykonawc� lub dalszego podwykonawc� wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac� osób 

wykonuj�cych wskazane w ust. 1 czynno�ci. 

4. W przypadku uzasadnionych w�tpliwo�ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc�, 

podwykonawc�, lub dalszego podwykonawc�, zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� o przeprowadzenie kontroli przez 

Pa�stwow� Inspekcj� Pracy. 

 

POSTANOWIENIA KO	COWE 

§ 22 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagaj� zachowanie formy pisemnej pod rygorem   

niewa�no�ci. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz� Umow� zastosowanie b�d� miały wła�ciwe przepisy powszechnie 

obowi�zuj�ce, w tym w szczególno�ci postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówie� 

Publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Strony postanawiaj�, �e ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu Umowy Strony zobowi��� si� 

rozstrzyga� polubownie, a w przypadku braku porozumienia, s�dem miejscowo wła�ciwym  

dla ich rozstrzygni�cia b�dzie s�d siedziby Zamawiaj�cego. 

4. Umowa została sporz�dzona w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 

Zamawiaj�cego. 

 

                 ZAMAWIAJ�CY                 WYKONAWCA  

     



Zał�cznik  Nr 8 do SIWZ     
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Numer post�powania: ZP.1/2018 

 

WYKAZ CZYNNO�CI 

Rodzaj czynno�ci niezb�dnych do realizacji zamówienia, których dotycz� wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o prac� 

 

Lp.   Kod CPV                             Opis 

1. 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budow�  

 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne 

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

2. 45200000-9   - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

45262310-7 Zbrojenie 

45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

45261000-4 Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

3. 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331200-8 Instalowanie urz�dze� wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45340000-2 - Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego 

45350000-5 - Instalacje mechaniczne 

4. 45400000-1 - Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i �cian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, �cian i tapetowanie �cian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45442100-8 Roboty malarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

5. 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

6. 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj�tkiem dróg 

7. 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 



Zał�cznik Nr 9 do SIWZ
Numer post�powania ZP.1/2018

Warto�� netto    

PLN

1 2 3

1 BRAN�A BUDOWLANA -  zł                       

a Budynek Technologii Wody

b Zbiornik Wyrównawczy

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -  zł                       

a Roboty rozbiórkowe i ziemne

b Ci�g pieszo - jezdny

c Pla�a z kostki ceramicznej

d Wykonanie nawierzchni bezpiecznej

e Ogrodzenia

f Ziele�

g Mała architektura

h Pochylnia

i Schody terenowe

j Zje�d�alnia

j Urz�dzenia Placu Zabaw

3 BRAN�A SANITARNA -  zł                       

a Budynek Technologii Wody - instalacje wewn�trzne  

b Instalacje Sanitarne Zewn�trzne  

4 BRAN�A  ELEKTRYCZNA  

5 BRAN�A  TELETECHNICZNA  

6 TECHNOLOGIA WODY  

 

 

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO (cena oferty brutto)

KOSZTORYS OFERTOWY  DLA ZADANIA
Rozbudowa basenu odkrytego wraz z infrastruktur� towarzysz�c�            

w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28

Lp. Opis robót

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

podpis

upowa�niony przedstawiciel Wykonawcy
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