Ogłoszenie nr 542540-N-2017 z dnia 2017-06-30 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy:
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu – Etap I.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu nd
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: nd
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych: nd
Informacje dodatkowe: nd
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, krajowy
numer identyfikacyjny 77097975000000, ul. ul. W. Witosa 16 , 84312
Cewice, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. 598 613 460, , e-mail sekretariat@cewice.pl, , faks
598 613 462.
Adres strony internetowej (URL): www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nd
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):nd
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres nd
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
w
inny
sposób:
Nie
Inny
sposób:
nd
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
przesłanie poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za
pośrednictwem
posłańca
Adres:
Urząd Gminy ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice pokój nr 6 (sekretariat urzędu)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL) nd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa budynku
szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I.
Numer referencyjny: ZP.ZIR.271.7.2017.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2)
Rodzaj
zamówienia:
Roboty
budowlane
II.3)
Informacja
o
możliwości
składania
ofert
częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub
grup części: nd

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy: nd
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa i przebudowa budynku
szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – Etap I”. 2. Rozbudowa i
przebudowa budynku została podzielona na dwa etapy. Przedmiotem niniejszego
postępowania jest wykonanie I Etapu. Etap I obejmuje: dobudowę od strony zachodniej do
istniejącego budynku nowego skrzydła dydaktyczno-administracyjnego o dwóch
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej - o łącznej powierzchni użytkowej 1.575,16
m², kubaturze 7.407,30 m³, wysokość budynku – 8,8 m oraz przebudowę skrzydła istniejącego
budynku szkoły w zakresie wskazanym w projekcie. Cały budynek zwieńczony wysoką attyką.
Etap I nie obejmuje: wyposażenia obiektu w meble, wyposażenie kuchni, szatni itp., wykonania
placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych, oświetlenia solarnego, wykonanie
wewnętrznego dziedzińca szkoły, rozbiórkę istniejącego skrzydła obejmującego salę
gimnastyczną, kuchnię i zaplecze kuchenne, budowy skrzydła szkoły z salą gimnastyczną
wraz z zapleczem sportowym, instalacji fotowoltaicznej, wykonanie ciągów pieszych wzdłuż
wybudowanej w II etapie części budynku. Etap II zostanie wykonany w terminie późniejszym
w odrębnym postępowaniu przetargowym. 3. Etap I obejmuje między innymi w zakresie branży
architektoniczno-konstrukcyjnej: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe w budynku istniejącym
w tym: 1) usunięcie wskazanych ścianek działowych, 2) demontaż wskazanej stolarki
drzwiowej, 3) wykucie nowych otworów drzwiowych, 4) rozebranie części podłogi na gruncie
w piwnicy, celem obniżenia wysokości pomieszczeń do wymaganej minimalnej wysokości wg.
wymagań warunków technicznych (wysokość pomieszczeń wg dokumentacji technicznej), 5)
demontaż istniejących grzejników oraz istniejącej instalacji c.o, demontaż istniejącego węzła
c.o. w celu jego przebudowy, 6) demontaż wykładzin ściennych, posadzek, wskazanych
urządzeń sanitarnych itp. wg rysunków rozbiórki, b) Przebudowę skrzydła dydaktycznego
istniejącego budynku w tym: a) przebudowę pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (toalet
ogólnodostępnych i dla personelu) na I i II piętrze budynku szkoły, b) zmianę lokalizacji i
przebudowę węzła C.O. na kondygnacji piwnicy, c) przebudowę komunikacji poziomej w
budynku (likwidacja pomieszczeń nr 1/3 i 2/3 wg numeracji na inwentaryzacji budynku TOM I),
d) obniżenie poziomu posadzki w piwnicy w budynku istniejącym w części dydaktycznej, e)
przebudowa istniejącej szatni znajdującej się w piwnicy, f) remont szatni w piwnicy i
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, g) przebudowa pomieszczenia czytelni, h) wydzielenie
piwnicy od pozostałej części budynku istniejącego drzwiami o odpowiedniej klasie odporności
ogniowej, i) wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzach komunikacji ogólnej, j)
wykonanie nowego oświetlenia na korytarzach komunikacji ogólnej, c) Budowę
projektowanego skrzydła dydaktyczno-administracyjnego w tym: a) wzniesienie konstrukcji
budynku zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. Ściany fundamentowe z bloczków
betonowych o gr. min 24 cm z izolacja pionowa z masy asfaltowej, od zewnątrz docieplenie
styropianem o gr. min 10 cm, zabezpieczony folia kubełkową. Ściany zewnętrzne z bloczków
z betonu komórkowego o gr. min 24 cm wraz z dociepleniem z wełny mineralnej o grubości
min.15 cm. Wykończenie ścian zewnętrznych zgodnie z rysunkami elewacji (A12-A16 Tom II).
Ściany szybu windowego jako żelbetowe monolityczne. Ściany wewnętrzne z nośnych
bloczków z betonu komórkowego o gr. min 24 cm., ściany działowe z bloczków wapiennopiaskowych o gr. min. 8 cm. b) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław fundamentowych
oraz ścian fundamentowych i dachu, c) wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych z
płyt z wełny mineralnej lub płyt styropianowych, d) wykonanie izolacji termicznej stropodachu
z płyt styropianowych wykończonych od strony zewnętrznej papą, e) wykonanie dylatacji
pomiędzy budynkiem istniejącym a projektowanym, f) stropy wykonać, jako monolityczna płyta
żelbetowa o gr. min. 22 cm, g) dach- nad częścią dydaktyczno-administracyjną – stropodach
płaski na konstrukcji nośnej żelbetowej w postaci monolitycznej, płyta o gr. min. 22 cm. Dach
pokryty papą termozgrzewalną, h) Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej, rynny

dachowe i rury spustowe z gotowych elementów z blachy powlekanej, i) elewacja- ocieplenie
ścian budynku wykończyć tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbą elewacyjną,
wykonanie attyki wykończonej kasetonami systemowymi, j) schody zewnętrzne - wykonać jako
żelbetowe z balustradą ze stali nierdzewnej szczotkowanej, schody od strony południowej (do
zaplecza kuchennego) wyposażyć dodatkowo w najazd stalowy, k) wykonanie pochylni dla
osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku wraz z balustradami ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, do balustrady pochylni należy dodatkowo zamocować obustronną
podwójną poręcz na wys. 75 i 90 cm od płaszczyzny ruchu pochylni, zgodnie z rys. nr A-23
Tom I. l) wykonanie opierzenia budynku z blachy powlekanej, m) wokół całego rozbudowanego
budynku należy wykonać opaskę z kostki betonowej o gr. min. 6 cm, n) montaż stolarki
okiennej w tym okien oddymiających, podawczych, stolarki drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej, doświetli okiennych, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, o) schody
wewnętrzne monolityczne, balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej, p) wykończenie
ścian wewnętrznych i sufitów poprzez tynk kat. III, dwukrotnie szpachlowanym, pomalowanym
min. dwukrotnie w pomieszczeniach suchych, natomiast w pomieszczeniach mokrych ściany
wykończyć płytkami ściennymi do wysokości min. 2,1 m, q) wykonanie posadzek wraz z
izolacjami: z płytek ceramicznych antypoślizgowych, z paneli podłogowych, wykładzin z
tworzyw sztucznych (o parametrach technicznych wskazanych w dokumentacji), r) winda dla
osób niepełnosprawnych – zamontowana przy klatce schodowej K2 o wym. wewnętrznych
min. 110x140 cm. Winda z napędem hydraulicznym, 3- przystankowa, na max. 8 osób, drzwi
windy o klasie odporności ogniowej min. EI 60, s) montaż windy towarowej do kuchni z
drzwiami o klasie odporności ogniowej min. EI 60, t) montaż ściany mobilnej z płyty
laminowanej, charakteryzująca się wysoką dźwiękoszczelnością , bez systemu prowadnic
przypodłogowych, 4. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt branży architektury i
konstrukcyjnej sanitarnej Tom I, II, III. 5. Roboty sanitarne obejmują: a) Z uwagi na
występującą kolizję z projektowaną zabudową i istniejącą siecią wodociągową, należy
przebudować istniejącą sieć wodociągową na dz. 176/6 , wykonać nowe przyłącze wody do
budynku szkoły oraz przebudować istniejące przyłącze wodociągowe. Sieć wodociągową
należy wykonać z rur PE100 SDR11 Ø90 i włączyć do istniejącej sieci wodociągowej.
Przyłącze do budynku wykonać z rur PE100 SDR11 Ø63 i włączyć do przebudowanej sieci
wodociągowej. Przebudowę istniejącego przyłącza wykonać z rur PE100 SDR11 Ø 32 i
włączyć do przebudowanej sieci wodociągowej. Wodomierz dla budynku szkoły zamontować
w pomieszczeniu wodomierza wskazanym miejscu. b) Instalację wodociągową – wewnętrzną
z białym montażem i armaturą, c) Instalację wodociągową p.poż.- w budynku dydaktycznoadministracyjnym wykonać z rur stalowych ze szwem, ocynkowanych, hydranty DN25 z
pełnym wyposażeniem z wężem półsztywnym o długości min. 30 m, w szafkach zamykanych
na klucz oznakowanych zgodnie z PN. Ze względu na zmianę przyłącza wody w budynku
istniejącym należy wykonać nową instalację hydrantową, szafki hydrantowe i ich lokalizacja
pozostają bez zmian. d) Instalację kanalizacji sanitarnej z białym montażem i armaturą, e)
Montaż separatora tłuszczu w wskazanym miejscu, f) Przebudowę istniejącego systemu
centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego węzła centralnego , instalację c.o.
Przewody c.o. wykonać z rur stalowych, grzejniki płytowe konwektorowe. Całość instalacji
izolowana termicznie. Montaż osłon na grzejniki – wzór do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
budowy. g) Instalację wentylacji mechanicznej. W I etapie należy wykonać układ wentylacji dla
wszystkich pomieszczeń nowego budynku dydaktyczno-administracyjnego obsługiwanego
przez jedna centralę nawiewno-wywiewną, jedną centralę nawiewną (osobna centrala
przeznaczona dla pomieszczeń zaplecza kuchennego) oraz wentylację w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych w istniejącym budynku. Zasilanie central wentylacyjnych oraz kanałów
wentylacyjnych zgodnie z projektem branży elektrycznej TOM V. h) Szczegółowy zakres robót
zawiera projekt branży sanitarnej Tom IV. 6. Roboty elektryczne : a) Usunięcie kolizji linii
kablowej, którą w związku z rozbudową należy przełożyć, zgodnie z rys.E-0-1, E-0-2 – projekt
branży elektrycznej Tom V. b) Instalacja elektryczna w budynku istniejącym, nie będzie
przebudowywana. W I etapie w budynku istniejącym wykonana zostanie instalacja awaryjnego
oświetlenia ewakuacyjnego oraz system sygnalizacji pożaru. Dla budynku zostanie wykonany
nowy przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie powodował wyłączenie prądu w całym

budynku. c) Rozdzielnica główna zostanie przebudowana, dodatkowo zostaną wykonane 2
rozdzielnice w piwnicy i na piętrze budynku. Rozdzielnice wykonać w stopniu ochrony min.
IP40 d) W nowym budynku należy wykonać następujące instalacje: 1. elektryczną wewnętrzną
i zewnętrzną (gniazd wtykowych, zasilanie urządzeń elektrycznych itp.), 2. Instalację
oświetlenia wewnętrznego ogólnego i ewakuacyjnego. 3. Instalację oświetlenia zewnętrznego
(nie dotyczy montażu 8 szt. lamp solarnych przy placu zabaw oraz terenów zielonych). Oprawy
oświetleniowe solarne typu LED oświetlające ciągi piesze wzdłuż elewacji budynku należy
montować bezpośrednio na budynku. Nad głównymi wejściami oraz daszkami należy
zamontować oprawy typu LED zasilane z rozdzielni głównej, sterowane zegarem
astronomicznym. 4. System sygnalizacji pożaru 5. System oddymiania klatek schodowych 6.
Zasilanie central wentylacyjnych 7. System monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego –
montaż kamer IP na korytarzach komunikacji ogólnej oraz na zewnątrz (obejmujące budynek
dobudowany jak i istniejący). Cyfrowy rejestrator należy umieścić w portierni, 8. Instalację
dzwonka szkolnego, 9. Instalację okablowania strukturalnego, 10. Instalację wideodomofonu,
11. Instalację RTV, 12. Ogrzewanie rynien i rur spustowych – w każdej rynnie należy
zamontować dwie równoległe nitki przewodu grzejnego. Wymagany system musi być
sterowany automatycznie za pomocą sterownika mierzącego temperaturę i wilgotność
powietrza. W rurach spustowych zapewnić min. moc ogrzewania 30W/mb, 13. Instalację
odgromową- montaż zgodnie z rys. E-13 - Tom V e) Szczegółowy zakres robót określa projekt
branży elektrycznej Tom V. 7. Zagospodarowanie terenu: 1) Wycinka 22 drzew i krzewów
wskazanych w projekcie oraz wykonanie nasadzeń zastępczych drzewostanu zgodnie z
Decyzją Starosty Powiatowego w Lęborku OŚ.613.50.2016 z dnia 27.05.2016 r. 2) Wykonanie
zjazdu z drogi gminnej. Nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm koloru grafitowego, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji
0:31,5 mmm stabilizowane mechanicznie o gr. min. 20 cm, warstwa gruntu min 15 cm,
krawężniki betonowe ułożone na ławie betonowej. Szczegółowy zakres robót określa projekt
branży drogowej - Tom III. 3) Częściowe rozebranie utwardzonych ciągów pieszych w obrębie
projektowanego budynku i wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych z kostki
betonowej. 4) Wykonanie dodatkowych furtek w ogrodzeniu wraz z uzupełnieniem ogrodzenia
panelowego. 5) Wykonanie parkingu od strony południowej, nawierzchnia parkingu z
ażurowych płyt betonowych ograniczonych obrzeżami systemowymi. 8. Wykonawca
zobowiązany jest ponadto do: 1. Wykonania inwentaryzacji powykonawczej z inwentaryzacją
geodezyjną w 2 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami w toku budowy, dokumentacja musi
być spięta w teczkach, odpowiednio opisana i ponumerowana 2. Opracowania świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 3.
Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy – jest to teren szkoły, 4. Nie uszkodzenia
istniejącego ogrodzenia szkoły 5. Wykonawca zobowiązany jest do załadunku i wyładunku
materiałów z rozbiórki i wywiezienia na składowisko odpadów na własny koszt. 6. Montażu
podlicznika na czas budowy, celem oszacowania kosztów zużycia energii elektrycznej w
trakcie budowy oraz do jej zapłaty na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego 7.
W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego (kabli, rurociagów)
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym
związanych. 8. Uporządkowanie terenu budowy. 9. Łączne kwoty brutto limitów na
poszczególne lata, na jakie Wykonawca będzie mógł wystawić faktury nie będą mogły
przekroczyć kwot wymienionych poniżej: a) w roku 2017 Wykonawca będzie mógł wystawić
faktury na łączna kwotę brutto nie większą niż 960.000,00 zł b) w roku 2018 Wykonawca
będzie mógł wystawić faktury na łączna kwotę brutto nie większą niż 1.930.000,00 zł c) w roku
2019 Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na pozostałą kwotę brutto wynikającą z
podpisanej umowy. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)
Dokumentacja projektowa budowlana branżowa – Architektura, Konstrukcja, Drogowa,
Sanitarna, Elektryczna b) Dokumentacja projektowa wykonawcza branżowa – Architektura,
Konstrukcja, Drogowa, Sanitarna, Elektryczna c) Charakterystyka energetyczna budynku d)
Dokumentacja geotechniczna e) Decyzja Starosty Powiatowego w Lęborku OŚ.613.50.2016
z dnia 27.05.2016 r. (dot. wycinki drzew i nasadzeń) f) Decyzja Starosty Lęborskiego nr 493/16
z dnia 28.11.2016 r.( pozwolenie na budowę) g) Przedmiary robót – roboty budowlane, roboty

elektryczne, instalacja RTV, roboty sanitarne h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót ( dla wszystkich branż) 11. Zamawiający wymaga, aby termin płatności faktur wynosił
co najmniej do 14 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego. 12. Zamawiający wymaga aby termin Wykonawca udzielił na wykonany
przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakościowej niezależnie od rękojmi,
zgodnie z zapisami Karty Gwarancji Jakościowej, stanowiącej załącznik do umowy. 13.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych
przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych krajach z
wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych, osób wykonujących czynności w każdym
wyszczególnionym zakresie, polegającym na wykonywaniu określonych poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia: a) Roboty ziemne b) Roboty konstrukcyjne c) Roboty budowlane
wewnętrzne d) Roboty instalacyjne elektryczne e) Roboty instalacyjne sanitarne f) Roboty
zewnętrzne drogowe 14. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia: •
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych,
obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub
równoważnej instytucji w przypadku Wykonawców zagranicznych, potwierdzające opłacanie
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. 16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych
przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych krajach z
wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych osób wykonujących wskazane w punkcie 4
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. 17. W przypadku
uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy. 18. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dokonanym
dokumentacją techniczną i STWOR, w przypadku braku polskich norm przenoszących normy
europejskie, norm innych państw członkowskich EOG przenoszących normy europejskie oraz
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych zostały uwzględnione zgodnie z art. 30 ust 3 ustawy pzp w kolejności polskie
normy, polskie aprobaty techniczne, polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania,
wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw oraz krajowe deklaracje
zgodności i krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe
oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm) 19. W przypadku opisu przedmiotu
zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3
ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem
zachowania funkcjonalności, bezpieczeństwa, użytkowości, efektywności oraz innych cech
szczególnych opisanych daną normą, oceną, aprobatą, specyfikacją, systemem, itp. 20.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub
roboty
budowlane
spełniają
wymagania
określone
przez
Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45223500-1
45262522-6
45442100-8
45320000-6
45443000-4
45233250-6
45311200-2
45332200-5
45331210-1
45833110-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 4366543,58 Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nd
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31
II.9) Informacje dodatkowe: nd
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 25a ust 1 na zasadzie spełnianie spełnia Informacje dodatkowe nd
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 25a ust 1 na zasadzie spełnianie spełnia Informacje dodatkowe nd
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykazał, iż: a) W okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest
krótszy, w tym okresie, wykonał i zakończył co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (budowa, przebudowa, rozbudowa budynku
użyteczności publicznej) o wartości nie mniejszej niż 3 mln złotych brutto. Przez wykonanie
(zakończenie) roboty budowlanej należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu
końcowego odbioru robót lub dokumentu równoważnego, potwierdzającego należyte
wykonanie robót budowlanych, w szczególności zawierającego informację o wykonaniu
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniu robót (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). b) Skierował do realizacji
przedmiotu zamówienia  co najmniej 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń– jako
kierownika budowy,  co najmniej 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych – jako
kierownika robót,  co najmniej 1 osobę posiadającą ważne uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – jako kierownika robót. Ocena
spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń na zasadzie spełnia-nie
spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Przez ww uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
oraz z w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 ze zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydawane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W
przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 ze zm.) osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają
uprawnienia budowlane do kierowania robotami wyszczególnione wyżej jeżeli: a) Nabyły
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych powyżej oraz b) Posiadają
odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie wymaganym w niniejszym
zamówieniu lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały
spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ,
dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Pod pojęciem BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.
1422) należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; Za budynek użyteczności
publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy
udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy. Wykonawca, który
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego polega
Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1. Zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub 2. Zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub
sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie określonym przez Zamawiającego w
postępowaniu lub jego części Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów,
w szczególności pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które określają w szczególności:
a. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b. Sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego c.
Zakres i udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d. Czy podmiot,
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca w swej ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podał firmy podwykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)

Podstawy

wykluczenia

określone

w

art.

24

ust.

1

ustawy

Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania b) zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z
opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 716) e) Oświadczenia Wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności f) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne W stosunku do Wykonawców

zagranicznych wymaga się złożenia powyższych oświadczeń w języku polskim w formie
określonej w Podrozdziale VIII.3. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w w punkcie
litera b i c powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w punkcie 12 powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie
wymagał złożenia w określonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, tzn.: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowalnego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów dowodami mogą być także inne dokumenty potwierdzające
wykonanie robót budowlanych w sposób określony powyżej. b) Wykazu osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, jak też zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nd
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nd
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
POSTĘPOWANIU ORAZ O FORMIE ICH SKŁADANIA 1. Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenia, o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich żądać może Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (D.
U. z 2016r., poz. 1126) żądanych w niniejszym postępowaniu, zgodnie z treścią Podrozdziału
VIII.1. i VIII.2. niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 4. Dokumenty, o których mowa w w/w
Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem. 5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej. 7. Za potwierdzenie za zgodność z oryginałem Zamawiający
uważa złożenie na kopii dokumentu podpisu „za zgodność z oryginałem” – własnoręcznie lub
za pomocą pieczątki wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia
oferty w sposób, o którym mowa w podpunkcie 2) lit. od a) do d), z zastrzeżeniem, że podpis
złożony w sposób, o jakim mowa w podpunkcie 2) lit. d) również będzie traktowany przez
Zamawiającego, jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem 8. Za podpis Zamawiający
uważa: a) własnoręcznie złożony podpis, na podstawie którego można zidentyfikować imię i
nazwisko osoby składającej podpis i/lub b) własnoręcznie złożony podpis, tzw. parafkę wraz z
pieczątką imienną/imieniem i nazwiskiem napisanym pismem komputerowym na podstawie
której można zidentyfikować imię i nazwisko osoby składającej podpis i/lub c) własnoręcznie
złożony podpis, tzw. parafkę przy innym podpisie tej samej osoby umożliwiającym
zidentyfikowanie imienia i nazwiska osoby składającej tzw. parafkę (zamiast pieczątki) d) samą
tzw. parafkę, jeżeli została ona złożona na którejkolwiek ze stron w sposób, o którym mowa w
lit. b) i/lub c) 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, innych niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do
treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba której ten dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu 12. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych
warunków: przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie
kierował się regułą: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów lub
oświadczeń. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w
związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby: 1) w przypadku wspólnego ubiegania
się Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy w
zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast w zakresie wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu składują Wykonawcy wspólnie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie , w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać:
jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres
umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3) wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 40 000,00 zł. 2. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3. Wadium może zostać
wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018
0022 6556 2000 0340 z dopiskiem wadium na przebudowę szkoły w Siemirowicach; za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota
znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną
przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015 r.
poz. 978 i 1240 z późn. zmianami) 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem i winny zawierać następujące elementy: 1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3.
Kwotę gwarancji lub poręczenia; 4. Termin ważności gwarancji lub poręczenia; 5.
Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego
ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie
wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. W przypadku składania przez Wykonawcę
wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w
pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu
gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty
w osobnej kopercie; 7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert.
Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę; 8. Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu;
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nd
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:nd

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców: nd
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy
przewiduje
się
ograniczenie
liczby
uczestników
umowy
ramowej:
Przewidziana
maksymalna
liczba
uczestników
umowy
ramowej:
Informacje dodatkowe: nd
Zamówienie
obejmuje
ustanowienie
dynamicznego
systemu
zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nd
Informacje dodatkowe: nd
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na
której aukcja będzie prowadzona: nd
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nd
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nd
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nd
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nd
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń: nd
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nd
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nd
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin płatności 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nd
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nd
Informacje dodatkowe nd
IV.3.2)
Informacje
na
temat
dialogu
konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nd
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody: nd
Wstępny harmonogram postępowania: nd
Podział
dialogu
na
etapy
w
celu
ograniczenia
liczby
rozwiązań:
Należy
podać
informacje
na
temat
etapów
dialogu:
nd
Informacje dodatkowe: nd
IV.3.3)
Informacje
na
temat
partnerstwa
innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty: nd
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe: nd
IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona
licytacja elektroniczna:
nd
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
nd
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nd
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
nd
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nd

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
UMOWA …../ZP/2017/ PROJEKT Zawarta w dniu …………………………. 2017 r. w Cewicach
pomiędzy: Gminą Cewice , ul. W.Witosa 16, 84-312 Cewice, NIP: 841-16-22-753 na rzecz
której działa: Wójt Gminy mgr inż. Jerzy Pernal z kontrasygnatą Skarbnika Gminy mgr Marii
Franciszczak
zwaną
w
dalszej
części
umowy
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………
reprezentowanym
………………………………………………………………………………………..
zwanym
w
dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
zwanej w treści umowy „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego. § 1 1. Przedmiotem
umowy jest realizacja inwestycji pod nazwą „ Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w
Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu –Etap I”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
umowy określają: SIWZ, dokumentacja projektowa, opinia geotechniczna, charakterystyka
energetyczna budynku, przedmiary robót, Decyzja Starosty Powiatowego w Lęborku
OŚ.613.50.2016 z dnia 27.05.2016 r. (dot. wycinki drzew i nasadzeń), Decyzja Starosty
Lęborskiego nr 493/16 z dnia 28.11.2016 r.( pozwolenie na budowę) oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych . 3. Integralną częścią niniejszej umowy,
poza dokumentacją, o której mowa w ust. 2 jest oferta Wykonawcy oraz kopia dowodu
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 2 Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 – od dnia zawarcia umowy do dnia 31
lipca 2019 r. § 3 1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy
w terminie do 7 dni kalendarzowych od zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia
…………………………… r. 2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania
płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków. 3. Zamawiający ma prawo
zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały, surowce i technologie. W
przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie Wykonawca. 4.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę
wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru na placu budowy. § 4 1. Wykonawca oświadcza,
że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy określonymi w dokumentacji
projektowej , opinii geotechnicznej, charakterystyce energetycznej budynku, Decyzji Starosty
Powiatowego w Lęborku OŚ.613.50.2016 z dnia 27.05.2016 r. (dot. wycinki drzew i nasadzeń),
Decyzji Starosty Lęborskiego nr 493/16 z dnia 28.11.2016 r.( pozwolenie na budowę),
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót oraz
SIWZ. i przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania robót będących przedmiotem umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do powierzenia kierownictwa
budowy osobie posiadającej odpowiednie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia. 3.
Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z placem budowy,
warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą
mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zapewni
siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia
wad. 5. Wykonawca zobowiązuje się do szczególnego zabezpieczenia terenu budowy, gdyż
jest to teren szkoły , w razie potrzeby do wykonania dodatkowego wygrodzenia przed
dostępem osób trzecich. 6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu
prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wykonawca ma obowiązek
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności
na terenie budowy. 8. W przypadku braku możliwości zorganizowania zaplecza robót na
terenie budowy Wykonawca zorganizuje zaplecze robót poza terenem budowy we własnym
zakresie i na własny koszt. 9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, na bieżąco
będzie zabezpieczał i usuwał wszelkie odpady i śmieci będące efektem prowadzonych robót.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zużytej energii elektrycznej do

celów budowy. 11. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg
prowadzących do miejsca realizacji umowy przed zniszczeniem spowodowanym jego
środkami transportu. 12. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. 13. Po zakończeniu robót
Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w
terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny
odpowiadać wymogom wyrobów określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i
przedmiarze robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie
Zamawiającego deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z PN-EN lub aprobatą
techniczną dla materiałów używanych do realizacji zamówienia. § 6 WARIANT - bez udziału
podwykonawców 1. Wykonawca wykona siłami własnymi cały zakres robót stanowiący
przedmiot umowy. 2. Wykonawca nie powierzy podwykonawcom żadnego zakresu robót
stanowiącego przedmiot umowy. WARIANT – z udziałem podwykonawców 1. Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem, że
posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 2. Wykonawca wykona siłami własnymi
następujący zakres robót stanowiący przedmiot umowy w zakresie: 1) ………… 3. Wykonawca
powierzy następującym podwykonawcom………… n/w zakres robót stanowiący przedmiot
umowy:………… 4. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 5. W toku
realizacji niniejszej umowy do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z
podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. 6. W celu uzyskania zgody
Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z podwykonawcą,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą
lub jej projektu . 7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 8. Do zawarcia przez
podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Zapisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio. 9. Umowy, o których
mowa w ust. 5-8 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 11. Zawierający umowę z
podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. 12.
Zawierający umowę z podwykonawcą, w tym również Wykonawca, zobowiązuje się zawrzeć
w umowie z podwykonawcą zapisy w zakresie: a) Terminu płatności faktur nie dłuższego niż
…… dni licząc od daty doręczenia zawierającemu umowy z podwykonawcą, w tym również
Wykonawcy faktury złożonej przez podwykonawcę b) Takiego okresu odpowiedzialności za
wady, aby nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego. 13. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub
dalszym podwykonawcą , której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy
lub odrębnymi przepisami. 14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą
lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez
pisemnej zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń
do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust. 11. 15. W sytuacji
określonej w ust. 14 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania
protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania
warunków umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami do ustaleń określonych w
niniejszej umowie oraz naliczenia kary umownej w zryczałtowanej wysokości: 1000,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za każdy stwierdzony taki przypadek. 16. Jeżeli
powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1prawa zamówień publicznych lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy. 17. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 18. Zapisy punktu 16 i 17 stosuje się wobec
dalszych podwykonawców. 19. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. § 7 1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zamówienia , zgodnie z SIWZ oraz ofertą
Wykonawcy, ustala się formie ryczałtu na kwotę brutto w wysokości ………………..(słownie:
……….) w tym podatek VAT ……….%. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez
cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub
kosztów wykonania umowy. § 8 WARIANT - bez udziału podwykonawców 1. Strony ustalają
następującą formę rozliczeń: 1) Rozliczenie częściowe na podstawie faktur przejściowych
zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym wykonanych i odebranych robót, określonych w
Harmonogramie Robót, ustalonym przez Strony w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2)
Rozliczenie końcowe – fakturą końcową po zakończeniu robót i komisyjnym odbiorze
przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stwierdzający, że brak jest wad i usterek w
zrealizowanym zadaniu, zostanie podpisany przez obie Strony po dostarczeniu przez
Wykonawcę wszystkich dokumentów, o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy. 2. Podstawą
wystawienia faktur przejściowych przez Wykonawcę będą dokumenty stwierdzające
wykonanie i odebranie robót określone w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy. 3. Podstawą wystawienia
faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru
końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 4. Termin płatności faktur
wynosi do ….. dni – liczony od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego. 5. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za datę dokonania zapłaty,
przyjmuje się dzień wydania polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 6.
W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od
daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. WARIANT - z
udziałem podwykonawców 1. Strony ustalają następującą formę rozliczeń: 1) Rozliczenie
częściowe na podstawie faktur przejściowych zgodnie z zakresem rzeczowo finansowym
wykonanych i odebranych robót, określonych w Harmonogramie Robót, ustalonym przez
Strony w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Rozliczenie końcowe – fakturą końcową
po zakończeniu robót i komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego
stwierdzający, że brak jest wad i usterek w zrealizowanym zadaniu, zostanie podpisany przez
obie Strony po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o którym mowa w §
9 ust. 3 i 4 umowy. 2. Podstawą wystawienia faktur przejściowych przez Wykonawcę będą
dokumenty stwierdzające wykonanie prac określonych w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy. 3. Podstawą
wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony protokół
odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 4. Termin płatności
faktur wynosi do ….. dni – liczony od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
Zamawiającego. 5. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem z konta
Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Za datę dokonania zapłaty,
przyjmuje się dzień wydania polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 6.
W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od
daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury korygującej. § 9 1. Zakres i
sposób odbiorów robót i ich przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywać się
będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami, warunkami
technicznymi odbioru robót budowlanych i prawem budowlanym oraz zgodnie z zapisami
zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik do
niniejszej umowy. 2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 1) odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu - dokonuje upoważniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy, zgłaszania

inspektorowi nadzoru sprawdzenia lub odbioru wykonanie robót ulegających zakryciu, bądź
robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru,
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, 2) odbiór
częściowy, dokonuje się w celu przeprowadzenia bieżącego częściowego rozliczenia;
dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
protokołu odbioru części robót na podstawie Harmonogramu Robót, potwierdzonego pisemnie
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i Zamawiającego. 3) odbiór końcowy - dokonuje
się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na
podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgłoszenie do odbioru końcowego może być dokonane
wyłącznie po zakończeniu robót objętych niniejszą umową. Fakt zakończenia wszystkich robót
potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego w postaci wpisu w dzienniku budowy. 3.
Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego skompletuje i przedstawi
Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy w szczególności: dziennik budowy, próby szczelności instalacji wod-kan, protokoły
odbioru instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz ze wszystkimi badaniami, badania i
pomiary instalacji odgromowej , deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów, protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, atesty niezbędne
świadectwa kontroli jakości, wnioski materiałowe zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,
karty katalogowe, pomiary kontrolne oraz badania i oznaczenia laboratoryjne, świadectwo
charakterystyki budynku, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, inwentaryzację
powykonawczą ze wszystkimi zmianami w toku budowy. Wszystkie dokumenty winny być
sporządzone w języku polskim, posegregowane i spięte w teczki ze spisem treści – w 2
egzemplarzach. 4. W razie skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości
do odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu pisemne oświadczenia wszystkich
podwykonawców, którym powierzono wykonanie części zamówienia , o dokonaniu zapłaty na
rzecz tychże podwykonawców w całości należnego im wynagrodzenia. 5. Protokoły odbioru
będą podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru , przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego. 6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli
w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad. 7. Wykonawca
zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch
dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. W przypadku stwierdzenia
podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 1)
obniżyć odpowiednio wynagrodzenia, 2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi. 9. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym. 10. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny
odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usunięcia wad po upływie rękojmi. 11. W razie stwierdzenia podczas odbioru
pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin usunięcia tych wad, a
obowiązek zawarty w ust. 6-9 stosuje się odpowiednio. § 10 WARIANT – bez udziału
podwykonawców 1. Strony postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary
umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz w
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, a także
stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7
niniejszej umowy. 4) w sytuacji określonej w §16 ust.4 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek. 3. Zamawiający może potrącić należne
kary umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej
szkody. 5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do sumowania kar umownych uregulowanych w
ust. 2 pkt 1-4 i obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o
przepisy Kodeksu Cywilnego . WARIANT - z udziałem podwykonawców 1. Strony
postanawiają , że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za
każdy dzień zwłoki, 2) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i pogwarancyjnym, a także stwierdzonych w okresie
gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad. 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20
% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 4) w sytuacji
określonej w §16 ust.4 umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
stwierdzony przypadek. 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 6) za
nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto
, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek. 7) za
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto , o którym mowa w § 7
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek. 8) za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% wynagrodzenia umownego
brutto , o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 3. Zamawiający może potrącić należne kary
umowne określone w ust. 2 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej
szkody. 5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do sumowania kar umownych uregulowanych w
ust. 2 pkt 1-8 i obciążenia Wykonawcy ich łącznym wymiarem. 6. W ustalaniu zasad
odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o
przepisy Kodeksu Cywilnego . § 11 1. Zamawiający ustanawia Inspektora zastępczego, który
jest pełnomocnikiem Inwestora. 2. Inspektorami nadzoru z ramienia Inwestora zastępczego
będą : a) branża budowlana - ……………………………………….…..…………. b) branża
sanitarna - ………………………………………………………. c) branża elektryczna ………………………………………………………. 3. Wykonawca ustanawia Kierownika
budowy w osobie: :…………………………… 4. Wykonawca ustanawia kierownika robót
branży elektrycznej w osobie : ………………… 5. Wykonawca ustanawia Kierownika robót
branży sanitarnej w osobie: ………………… § 12 1. Za siłę wyższą uznaje się niemożliwe do
przewidzenia wydarzenia, które występują niezależnie od woli Stron po zawarciu niniejszej
umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności,
udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych , takich jak np.
pożar, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, zarządzenia władz. 2. W przypadku, gdy
realizacja umowy zostanie wstrzymana wskutek działania siły wyższej, termin wykonania
umowy ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody. 3. Strony zobowiązują się do
wzajemnego, niezwłocznego dostarczenia pisemnego zawiadomienia o zaistnieniu siły
wyższej i przewidywanym czasie jej trwania, a także dołożą wszelkich starań ograniczających
skutki jej oddziaływania. 4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialności cywilnej, na czas obowiązywania niniejszej umowy. 5. Ubezpieczeniu
podlegają w szczególności: 1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie
ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń
losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 6. Ubezpieczenia, o
których mowa w ust.4 i ust. 5 pkt 1 i 2 umowy Wykonawca dokona przed przystąpieniem do
robót. § 13 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy
gwarancji niezależnie od rękojmi. 2. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
wynosi 36 miesięcy 3. Okres gwarancji wynosi: …….miesięcy 4. Okres rękojmi i gwarancji
liczony jest od daty podpisania bez usterek protokołu końcowego odbioru robót. 5. Wykonawca
w okresie rękojmi lub gwarancyjnym zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt usterek i
wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin. 6. W przypadku stwierdzenia wad
przedmiotu umowy w okresie rękojmi lub gwarancji i ich nie usunięcia przez Wykonawcę w
ustalonym terminie , Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca
zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia
przedmiotowych wad. § 14 1. Warunkiem zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym
w wyniku, którego została zawarta niniejsza umowa, zwanej w umowie SIWZ, jest wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Na poczet należytego wykonania umowy
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:……….. zł
(słownie : ……………..) w formie ……………………………………….. 3. Kopia dowodu
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej
umowy. 4. Kwota , o której mowa w ust.2 stanowi 8 % ceny całkowitej zawartej w ofercie
Wykonawcy tj. wartości brutto wynagrodzenia określonego w umowie. 5. Zabezpieczenie służy
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 6. Zamawiający
zwraca 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę w wysokości: ……………………. w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonany, z uwzględnieniem ust. 10. 7. 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia tj.
………………… zł zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
8. Kwota , o której mowa w ust. 7 jest zwracana nie później niż w 15 -tym dniu po upływie
okresu rękojmi za wady z uwzględnieniem ust. 10. 9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 10. W przypadku nienależytego wykonania
umowy, po upływie terminów ustalonych na wykonanie , na usunięcie usterek, reklamacji
(terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym
terminie, Zamawiający zleci ich realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zapłacić kwoty
uzupełniające z wynagrodzenia Wykonawcy. § 15 1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają
po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne
wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.z 2015 r., poz.2164 ze .zm.). 2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku
opisanym poniżej, z zastrzeżeniem, iż strony umowy wyrażają zgodę na wprowadzenie zmian,
tj.: zmian dotyczących podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia. 3. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie
wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron wraz z określeniem zmiany,
podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany. 4. Strony umowy zawierają stosowny

aneks w celu dokonania zmian w niniejszej umowie uwzględniający warunki zmiany umowy
określone w SIWZ. § 16 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych,
obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych, osób
wykonujących czynności w każdym wyszczególnionym zakresie, polegającym na
wykonywaniu określonych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty ziemne
b) roboty konstrukcyjne c) roboty budowalne wewnętrzne i zewnętrzne d) roboty instalacyjne
elektryczne i sanitarne 2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych
krajach z wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie
właściwego oddziału ZUS lub równoważnej instytucji w przypadku Wykonawców
zagranicznych, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za
ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. W razie
niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy lub przepisów
równoważnych, obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem przypadków prawem
wyłączonych osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości określonej w §10 ust.2 pkt 4. Niezłożenie przez
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. § 17 W sprawach
nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych. § 18 1. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. Wystąpienie lub zaistnienie
sporu dotyczącego umowy nie zwalnia stron od obowiązku dotrzymania zobowiązań
wynikających z umowy. § 19 Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących
egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA 1 ......................................... 1 ......................................... KONTRASYGNATA
SKARBNIKA 2. ........................................ 2. ......................................... Załącznik nr 1 do
umowy Karta gwarancji jakościowej na wykonany przedmiot zamówienia KARTA
GWARANCJI JAKOŚCIOWEJ na wykonany przedmiot zamówienia na podstawie umowy nr
…………………………. z dnia ……………………………r. dotyczącej „Rozbudowa i
przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu –Etap I”.
Zamawiający
(jako
Użytkownik)
..................................................................
..................................................................
reprezentowany
przez
…………………….
Wykonawca
(jako
Gwarant)
...................................................................
................................................................... reprezentowany przez …………………..… § 1
Przedmiot umowy 1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia: „Rozbudowa i
przebudowa budynku szkoły w Siemirowicach wraz z zagospodarowaniem terenu –Etap I”. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,
o których mowa w umowie. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub
jakościową. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach
przedmiotu umowy roboty i użyte materiały, za wyjątkiem maszyn i urządzeń, a także
materiałów i robót , na które do dnia podpisania niniejszej karty przedstawił gwarancje
Producentów. 4. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 [1] Kodeksu cywilnego, polegającą w
szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub
jakościowej, a także niezgodności rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową do umowy, a także
najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach Wykonawcy. 5. W okresie
gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po
podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. § 2 Termin gwarancji 1. Czas
trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi …… miesięcy od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót budowlanych lub od dnia wymiany materiałów i urządzeń. 2.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu. § 3 Oświadczenie i
zapewnienie Wykonawcy Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że
wykonany przez niego przedmiot umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z umową,
projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi
zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi
przepisami prawa, a nadto, że wykonany przedmiot nie ma żadnych wad. Poprzez niniejszą
gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady
przedmiotu umowy. § 4 Obowiązki i uprawnienia Stron 1. W ramach uprawnień
gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 1) wad nadających się
do usunięcia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do ich
usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych w § 7 niniejszej karty
gwarancyjnej, zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
2) wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu
utrudniają korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający ma
prawo według swojego wyboru: a) żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo b) zlecić wykonanie przedmiotu umowy
przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 2. Ilekroć w dalszych
postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę
rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. W ramach gwarancji
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie całego przedmiotu umowy.
§ 5 Przeglądy gwarancyjne 1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: a) w
pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości po 6 miesiącach od podpisania protokołu
końcowego odbioru robót; b) w pozostałym okresie obowiązywania gwarancji jakości co
najmniej 1 raz w roku, chyba że Zamawiający uzna za stosowne przeprowadzenie
dodatkowych przeglądów. 2. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. 3. W skład Komisji Przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego Przedstawicieli nie będzie wywoływało
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez Komisję
Przeglądową. 5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół
przeglądu gwarancyjnego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecności Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiający
niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. § 6 Wezwanie do
usunięcia wad W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu
gwarancyjnego, Zamawiający, zawiadomi o niej Wykonawcę na piśmie, równocześnie
wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. § 7 Usuwanie wad 1. Wykonawca obowiązany
jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 6, a w przypadku wad
szczególnie uciążliwych nie później niż w ciągu 1 dnia. Termin usuwania wad zostanie
pisemnie uzgodniony z Zamawiającym, z tym, że: a) wady związane z awarią uniemożliwiającą
funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii.
Wystąpienie awarii wymagać będzie natychmiastowych działań Wykonawcy dla całkowitego
usunięcia awarii, b) pozostałe wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym
funkcjonowaniu obiektu i nie wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia, c) wszelkie inne wady usuwane będą w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 2. Usuwanie wad będzie następować poprzez
naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w
szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów), w zależności od decyzji
Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 3. Jeżeli usunięcie wady nie będzie
możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z
podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca dołoży najwyższej
staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie. 4. Usunięcie wad powinno
być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia
wady i zostanie podpisany przez obie strony. 5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków
gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad
albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant
wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części
wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego
wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 6.
W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z rzeczy nie mógł korzystać. 7. W
przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie
trzeciej na niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy, zachowując prawo do żądania
zastrzeżonych w umowie kar umownych. 8. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego

usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie
gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już
upłynął lub który nie był objęty gwarancją. § 8 Komunikacja 1. Wszelka komunikacja pomiędzy
Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 2. Komunikacja za pomocą faksu będzie
uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść faksu zostanie niezwłocznie
potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść
faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu będzie uważana za datę
otrzymania pisma. 3. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres:
[adres Wykonawcy, nr faksu].................................................................... 4. Wszelkie pisma
skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gmina Cewice ul. W.Witosa 16 84312 Cewice Tel: 598613460, faks: 598613462, e-mail sekretariat@cewice.pl 5. O zmianach w
danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony obowiązane są informować się
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony. 6. Gwarant jest
obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. § 9 Postanowienia końcowe 1. Udzielenie niniejszej
gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi
uregulowanej w Kodeksie cywilnym. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą
gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku przeniesienia
własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia
wynikające z gwarancji jakości przechodzą na Nabywcę. 4. Wszelkie zmiany karty
gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Wszelkie spory
związane z kartą gwarancyjną rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
warunki gwarancji przyjął: gwarancji udzielił: ZAMAWIAJĄCY (JAKO UŻYTKOWNIK)
WYKONAWCA (JAKO GWARANT) ......................................... ........................................
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% ceny całkowitej podanej
w formularzu ofertowym. 3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy 4. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy może zostać wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej
lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 5.
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w innych formach niż opisane powyżej. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Łebie o/Czarna Dąbrówka nr 54 9324 1018 0022 6556 2000 0340 7.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy składane w innej formie niż pieniężna powinno zostać sporządzone zgodnie
z obowiązującym prawem, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia
zastrzeżeń do złożonego dokumentu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
gwarancji/poręczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w punkcie 4 niniejszego rozdziału. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości tego zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny,
stosownie do art. 94 ust 2 PZP. 11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. 12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę zabezpieczenia w
pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia., przy czym wypłata ta
następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13.
Zamawiający zwraca 70 % wartości wniesionego zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane, na podstawie końcowego protokołu odbioru dokumentacji. 14. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości nie większej
niż 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy nie
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Informacje dodatkowe:
nd
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty,
na
podstawie
której
dokonano
wyboru
wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści zawartej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z
zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 ze .zm.) 2.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie zmian dotyczących
podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 2. Warunki zmian: a) inicjowanie
zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b) uzasadnienie zmian –
prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nd
Środki
służące
ochronie
informacji
o
charakterze
poufnym
nd
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: nd Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe: nd

