
 
Wiślica, 2014-08-08 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: OR.271.9.2014. 
Nazwa zadania: Budowa hali sportowej w gminie Wiślica 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Gmina Wiślica 
Adres zamawiającego: ul. Okopowa 8 
Kod Miejscowość:  28-160 Wiślica 
Telefon:  413792106  
Faks:  41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych - (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm), a także wydane na podstawie 
niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, 
a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 231), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości 
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1735). 

 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 

Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5.    
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia - Budowa hali sportowej w gminie Wiślica: 



Hala sportowa - segment B o wymiarach rzutu 45,20*23,77, wys. 10,20m, pow. zabudowy Pz-1068,0 m2, 

pow. całkowitej Pc -1068,0 m2. pow. użytkowej netto Pu - 999,9 m2, kubaturze -10397m3 zawierająca 

płytę boiska o wymiarach 44,20 * 22,94m do piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, koszykówki, tenisa 

ziemnego i siatkówki oraz trybuny na 314 miejsc - 109 stałych i 205 w części rozsuwanej trybun. 

Komunikacja - segment C o pow. zabudowy Pz- 226,0 m2, pow. całkowitej 226,0 m2, pow. 

użytkowej netto Pu - 187,6 m2, kubaturze -960,0 m3 mieszczący również pomieszczenie rozdzielni 

głównej wykorzystane na portiernię. 

Łącznik - segment D - dwukondygnacyjny o pow. zabudowy Pz- 409,5 m2, pow. całkowitej 782,0m2, pow. 

użytkowej netto Pu - 671,6 m2, kubaturze -2868,0 m3 pełniący funkcję sportową – 5 pomieszczeń o pow. 

łącznej 248,0 m2: sala bilardowa, tenisa stołowego, siłownia, sala fitness, sala ćwiczeń, funkcję zaplecza 

hali - szatnie, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie trenera oraz funkcję sanitarną - WC, w tym 

dla niepełnosprawnych, natryski, umywalki oraz funkcję komunikacyjną z istniejącym budynkiem szkoły. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 
- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9a, 9b, 9c.  
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10. 
- Pozwolenie na budowę  - Załącznik Nr 11 
 
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, 
znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. 
Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy 
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub 
wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa  w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp. 

 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 
50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie 
zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 
ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp. 

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcom: 

6.1.Jak podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, prawną lub 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, która: 
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji 
przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 
b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł. 
6.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o 
podwykonawstwo. 
6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
6.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 
budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz 
niniejszej Umowie, 
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 
odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w 



związku z realizacją Umowy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będą stanowiły załącznik do tej umowy, 
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 
6.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
6.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 
6.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z określeniem robót i ich wyceną 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 
6.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu 
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 
dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust 6.7. 
6.9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust 6.4, 
przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o 
których mowa w ust 6.4 lit. f. b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o 
których mowa w ust 7, 
c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 
zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego, 



f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 
niniejszą Umową dla tych robót, 
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 
6.10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust 6.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 
6.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego za-strzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 
jednakże nie później niż na 15 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 
6.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni 
od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust 6.9. 
6.13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
6.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w 
przedłożonej umowie jest dłuższy niż określony w ust. 6.4 lit. a zamawiający informuje o tym wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
6.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 
6.16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo 
zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
6.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
6.18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej 
umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafem. 
6.19. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 
6.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
6.21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 



techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, 
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 
Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
6.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 
projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
6.23. Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 50 000 zł. brutto. 
6.24. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia 
na roboty budowlane zgodnie z projektem umowy wynosi 10 %. 
6.25. Zamawiający nie  zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę – bez udziału 
podwykonawców robót budowlanych.  
6.26. Informacje o wspólnych wymaganiach dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, na roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty: Konieczność wielokrotnego 
dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przez zamawiającego 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
8. Wymagania organizacyjne 
Zamawiający wymaga prowadzenia prac zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę 
buskiego.  Pracownicy Wykonawcy lub pracownicy podwykonawców winni na terenie budowy nosić 
jednolite ubrania robocze z logo firmy lub innymi oznaczeniami umożliwiającymi identyfikację firmy. 
Roboty realizowane będą wykonywane na czynnym obiekcie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wiślicy 
dlatego też wymaga się oby wykonawca realizację robót przystosował do bezkolizyjnego działania 
instytucji zlokalizowanej w budynku jeżeli wykonawca nie uzgodni swych działań z administratorem 
budynku Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania robót z winy wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić prace budowlane w sposób nie utrudniający pracę szkoły. 
9. Wymagania dot. gwarancji i rękojmi 



Okres gwarancji - 84 miesiące. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia - 84 miesiące. 
Szczegółowe warunki określone są w projekcie umowy. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
1. Wymagany termin wykonania całości zamówienia – niepóźnej niż do 30 listopada 2016 roku.  
Szczegółowy harmonogram prac i wymaganego wykonania(zaawansowania) w rozbiciu na lata 2014-
2016. 

Rodzaj robót Wymagane 
wykonanie robót  
do 31-12-2014  

Wymagane 
wykonanie robót  
31-12-2015  

Wymagane 
wykonanie robót  
30-11-2016  

Zagospodarowanie terenu 0,00% 0,00% 100,00% 

Instalacje elektryczne 
wewnętrzne i zewnętrzne 0,00% 0,00% 100,00% 

Instalacja wod - kan 0,00% 0,00% 100,00% 

Instalacja co wraz z kotłownią  0,00% 0,00% 100,00% 
Roboty budowlane -seg. B 
Hala 45,25% 54,75% 0,00% 

Roboty budowlane -seg. C 
Komunikacja 0,00% 100,00% 0,00% 

Roboty budowlane - seg. D 
Łącznik 0,00% 92,75% 7,25% 

Wentylacja  0,00% 0,00% 100,00% 

 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia, 
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jedną roboty budowlanej okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie. Przez robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć minimum jedną robotę budowlaną, której 
przedmiotem była budowa hali sportowej o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie – Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty 

 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą lub osobami zdolnymi do 



wykonania zamówienia, 
a) kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  
budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
b) kierownik robót instalacyjnych posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 
Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów,  
c) kierownik robót elektrycznych posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
bez ograniczeń. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Warunek zostanie również uznany za spełniony, gdy co najmniej jedna osoba wykaże się 
uprawnieniami w specjalnościach wymienionych powyżej.  
- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie – Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty 

 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 
ekonomicznej i finansowej . Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę środków finansowych 
lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 3 500 000,00 PLN. 

 
- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie – Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty 
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie zdolności 
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 
 
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 



nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez 
wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
A.3) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - Załącznik 
Nr 4 do SIWZ, 
A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile 
nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
  
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 
ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: 
B.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 
ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
B.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert.  
 
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) 
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
C.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -  Załącznik Nr 5 do SIWZ,. 
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia  
C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one 
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności - Załącznik Nr 6 do SIWZ, 



  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
- dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami  budowlanymi w specjalności: 
a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  
budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów,  
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadające 
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Warunek zostanie również uznany za spełniony, gdy co najmniej jedna osoba wykaże się 
uprawnieniami w specjalnościach wymienionych powyżej. 
 C.3) Oświadczenie, że osoba lub osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Załącznik Nr 7 
do SIWZ,. 
 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) 
ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty: 
D.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową na 
kwotę nie niższą niż 3 500 000,00 PLN. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
 
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.2) składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
E.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w pkt. „E.1)". 
 



F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w A.3), pkt.B1), B.2),  
dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie 
 
G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy 
dołączyć następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów  
 
H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z 
dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 
umocowania prawnego. 
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.. 
H.4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, 
co do jej prawdziwości. 
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów 
winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach 
innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest 
wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionychw pkt. A.3) oraz pkt. B.1), B.2) 
dotyczących każdego z tych podmiotów. 
H.7) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach 
innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty 
dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami  
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 



przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na:   
Gmina Wiślica 
Ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:.   
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 41 3792128 lub 41 3792106 
wew. 25. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl  
3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może się zwrócić o ponowne ich 
przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- Marek Gaweł tel. (41)  379-21-06 w.24 lub 413690903 - w sprawach proceduralnych: 

- Waldemar Błachut tel. (41) 379-21-06 w.31 lub 413690911 - w sprawach merytorycznych: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 

2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: Marek 
Gaweł tel. (41)  379-21-06 w. 24 
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania 
ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa 
w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji bez rozpoznania. 

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej ug.wislica.pl   

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej ug.wislica.pl   



3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania 
wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian 
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia 

zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin 
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie 

głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację 
o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ug.wislica.pl   

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium  
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000 zł, słownie: sto tysięcy 
złotych. 

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:  

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o Wiślica 

nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Budowa hali sportowej w 
gminie Wiślica - Znak sprawy OR.271.9.2014  

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, 
że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275) w terminie do 26 sierpnia 2014 r. do godz 08:00, 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 
0284 0005 z adnotacją: wadium na - Budowa hali sportowej w gminie Wiślica  - Znak sprawy 
OR.271.9.2014 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego nie później niż do 26 sierpnia 2014 r. do godz. 08:00, 
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
wykonawcę. 
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w 
osobnej kopercie. 



9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać 
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium 
zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta  poręczyciela. 
10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium 
wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej 
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 
Prawa zamówień publicznych. 
 

IX. Termin związania ofertą 

 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od 
dnia 2014-08-26. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 



6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 
podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 
wspólnie należy załączyć do oferty. 

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 
upoważnionego przedstawiciela. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może 
być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 
wspólnej. 

 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 
zamknięta koperta)  

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 
oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

„Oferta - Budowa hali sportowej w gminie Wiślica " 

nie otwierać przed 2014-08-26, godz. 08:10" 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania 
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert: 

1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki 



określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

Nieuzupełnienie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego w odpowiedzi na ww. wezwanie może 
skutkować zatrzymaniem wadium wraz odsetkami na mocy art. 46 ust. 4a Prawa zamówień 
publicznych. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, 
który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej 
omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

7) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań w 
zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą 
przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu. 

 
5.  Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE 

UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu 

oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub 

oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej 

konkurencji spowoduje ich odtajnienie 

 



XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać do dnia: 26 sierpnia 2014 r. do godz.08:00  w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 
i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 26 sierpnia 2014 r., o godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po   
przecinku. 
2. Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu zamówienia – poszczególne zadania, nie 
dopuszcza się wariantowości cen. 
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 
Cenę należy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia czyli łącznie dane z analizy 
dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Załączone do niniejszej 
SIWZ przedmiary robót - Załącznik nr 12 do SIWZ. należy traktować jako element pomocniczy, a nie 
służący do obliczenia ceny oferty. 
4. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest 
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. 
U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.). 

5. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, 
materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, 
koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie 
inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. W cenie oferty należy 
uwzględnić ponadto: 
- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy wraz z 
ponoszeniem kosztów ich używania, 
- ponoszenia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót w tym wykonanie innych prac jeżeli zajdzie taka potrzeba,  
- przywracanie terenu do stanu pierwotnego, 
- pompowania wód gruntowych i opadowych, 
- odspajanie skał,  
- wszelkie opłaty niezbędne do wykonania zamówienia np. związane z zasilaniem energetycznym, 
- ubezpieczenie robót od wszystkich ryzyk,  
- odbiory kolizji i skrzyżowań mediów, inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji, 
- pokrycia kosztów z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót, 



- pokrycia kosztów wynikających z dokumentacji projektowej dotyczących zabezpieczenia i oznakowania 
robót, 
- rozwiązań  ujętych w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej, a nie ujętych w 
przedmiarze, 
- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń BHP, 
- wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde 
polecenie inspektora nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, 
- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, 
- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i 
przekazania go do użytku, 
- nadzór archeologiczny nad wykonywanymi robotami – jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
- nadzór konserwatorski nad wykonywanymi robotami - jeżeli zajdzie taka potrzeba,. 
6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
7. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
8. Zamawiający sugeruje Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
dokonanie wizji na terenie, na którym będą wykonywane roboty budowlane. Jeżeli podczas wizji terenu 
budowy wykonawca stwierdzi, że w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót o 
powyższym fakcie powiadomi w formie pisemnej zamawiającego. Zamawiający rozpatrzy uwagi 
wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia i ewentualnie skoryguje zakres robót budowlanych 
określony przedmiarem.  
9. Nie będą traktowane jako roboty dodatkowe roboty ujęte w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, a nie uwzględnione w przedmiarze robót. Załączony do 
niniejszej SIWZ przedmiar/przedmiary robót należy traktować jako element pomocniczy. 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
1.4. wniesiono poprawnie wadium, 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione poniżej 
 



1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 
rozpatrywania, jeżeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.   
1.4. wniesiono poprawnie wadium, 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w 
poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru 
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną 
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione poniżej 
 

Lp Nazwa 
kryterium 

Waga 
kryterium 

Szczegółowy opis, wzór uwagi 

1 cena 100 Cena oferty najniższa wśród 
ofert nieodrzuconych/ cena 
oferty rozpatrywanej x 100= 
wynik 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 
100 punktów. Liczba punktów 
pozostałych ofert zostanie 
obliczona wg. wzoru. 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną 
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 
wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny 
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 
spośród ofert uznanych za ważne, 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w 
szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane, oraz 
uzasadnienie ich wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
z przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.  
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  



3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl, 
4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części, w zakresie 
poszczególnych zadań, zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało 
ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty 
oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów. 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od 
zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania. 
9.Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu: 
1) kserokopię dokumentów, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem", potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu 
zamówienia. 
2) aktualne zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów budownictwa - kserokopia dokumentu 
potwierdzona "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę, 
3) kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną lub szczegółową w zależności od potrzeby 
Zamawiającego.  
4) w przypadku oferty wspólnej (złożonej przez dwóch lub więcej wykonawców) przed podpisaniem 
umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w 
określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Spółdzielczy w Busku  -Zdroju o/Wiślica 



nr rachunku : 37848000042002006002840005 
z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Budowa hali sportowej w gminie Wiślica - 
Znak sprawy OR.271.9.2014"  
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z 
tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 
3.3) w gwarancjach bankowych, 
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 
275). 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: 
W pozostałych formach składa w kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. 
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane , z zastrzeżeniem kwoty 30% 
wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 
6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną 
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia 
postępowania. 
8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień 
publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w 
ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia 

środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 



udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 
zaniechanej, informując o tym wykonawców. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej 
zamawiającego - www.wislica.pl. 
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, 
stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamieści również na stronie internetowej - www.wislica.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając 
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 



16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków 
formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich 
otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 
protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz 
umowa w sprawie zamówienia publicznego [ ] a także informacja o przeprowadzeniu dialogu 
technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły oraz o jego wpływie na opis przedmiotu 
zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,  
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego, 
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń 
lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, 
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – 
urzędowania, 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub 
drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii dokumentów 
będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki 
mogą one być udostępnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje 
odpłatnie na zasadach określonych w Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wiślica z dnia 18 marca 2010 
r. 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) oraz Kodeks 
Cywilny. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 



1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 
1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - Załącznik 
Nr 4 do SIWZ, 
5) Wykaz robót budowlanych - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ, 
7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia - Załącznik Nr 7 do SIWZ, 
8) Projekt umowy – Załącznik Nr 8 do SIWZ, 
9)  Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ, 
10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do SIWZ, 
11) Pozwolenie na budowę  - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 
12) Przedmiary robót - Załącznik nr 12 do SIWZ. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
(Kierownik Zamawiającego) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr. 1 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Gmina Wiślica 
ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Budowę hali sportowej w gminie Wiślica numer 
sprawy: OR.271.9.2014 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, że: 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 30.11.2016 r.  
  Termin płatności: w ciągu  30 dni  
Okres gwarancji - 84 miesiące. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia - 84 miesiące. 
Szczegółowe warunki określone są w projekcie umowy. Reklamacje będą załatwiane na zasadach 
określonych w umowie. 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1) Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2) Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  



3) Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy zostały 
przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 
5) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z 
warunkami/wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikach do niej. 
 
Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 
 
....................................., w formie: ........................................... 
 
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........  
  
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: 
 ........................................., w formie: ........................................................  
 
Informacje na temat podwykonawców 

Lp  Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, lub nazwy 
(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 

 

1.  
 

2.  
 
 

3.  
 
 

UWAGA/INSTRUKCJA  
- w przypadku wykonania w całości przez Wykonawcę należy w tabeli wpisać „ROBOTY WYKONAMY 
SAMODZIELNIE” 
- w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza 
wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców 
Zastrzeżenie wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

 
Inne informacje wykonawcy:  



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

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

………………………………………………………………………………………… 

Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
 
1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

………………………………….. 
(miejscowość i data) 

................................................................................. 
                                                                                                                  (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr. 2 
 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji 
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

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

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                                                    (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr. 3 
 

OŚWIADCZENIE 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w 
szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek 
zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania. 

2) z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% 
wartości umowy. 

3) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego. 

4) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych 
prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

5) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

6) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary. 

7) w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie 



skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 

8) Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o 
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego 
członka organu zarządzającego  

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i 
oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 
 

................................................................................. 
                                                                                                                (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr: 4 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy 
kapitałowej *. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                                                   (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr. 5 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany jest w celu 
potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie 
 

Lp. Odbiorca / Miejsce wykonania Wartość. Zakres przedmiotowy Data rozpoczęcia / 

zakończenia 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
w niniejszym postępowaniu dopuszczalne jest złożenie zamiast poświadczenia, o którym mowa powyżej, 
dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone 
Jeżeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiającego, którym jest 
GMINA WIŚLICA, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu 
dołączyć dokumenty dotyczące: 

  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
  charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
................................................................................. 

                                                                                                            (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 



Załącznik nr. 6 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 

WYKAZ OSÓB, 
 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego czy są one 
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
 
 

Lp. Imię i Nazwisko Tel. kontaktowe, 

fax. 

Kwalifikacje / 

Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 

czynności 

     

     

     

     

Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy do 
powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 



Załącznik Nr. 7 
 
 

OŚWIADCZENIE 
ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE 

UPRAWNIENIA 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 
 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby 
wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie 
wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 
 

................................................................................. 
                                                                                                           (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr. 8 
PROJEKT UMOWY 

 

Umowa nr ..... 

 

zawarta w dniu .......................... r. w ….. pomiędzy: 

 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Gminą Wiślica z siedzibą w Wiślicy, przy ul. Okopowej 8, NIP   655 184 01 01, REGON 291010843,  
którego reprezentuje: 

mgr inż. Stanisława Krzak – Wójta Gminy Wiślica, 

przy kontrasygnacie Haliny Sokołowskiej – Skarbnika Gminy Wiślica. 

a 

WYKONAWCĄ: 

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………  

KRS: ………………………………………… 

którego reprezentuje/reprezentują: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

     

Podstawą do zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego ogłoszonego  w………….  na zadanie 
pn: Budowa hali sportowej w gminie Wiślica OR.271.9.2014. 
 

 

Przedmiot umowy 

§1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zadania Inwestycyjnego pn: 

Budowa hali sportowej w gminie Wiślica OR.271.9.2014 zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy.    

2. Zakres robót dotyczący przedmiotu umowy obejmuje: 

a) przygotowanie terenu budowy z rozbiórkami istniejących obiektów, obiektów i instalacji 

podziemnych kolidujących z projektowanym budynkiem, wycinką drzew i krzewów łącznie z 

nasadzeniami kompensacyjnymi, zasilaniem tymczasowym istniejącego budynku w energię 

elektryczną oraz przyłączeniem mediów na czas budowy, 

b) roboty budowlane, 

c) roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, 

d) roboty budowlane zewnętrzne (ukształtowania terenu, drogowe itp.), 

e) wyposażenie budynku, 



zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową opracowaną przez BIURO 

PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I USŁUG INWESTORSKICH „COMTAREX”, UL. STAWOWA 3/7, 

40-095 KATOWICE stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ, postanowieniami SIWZ i umowy, 

wymaganiami Zamawiającego oraz wiedzą i sztuką budowlaną.  

Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszelkich robót wynikających  z dokumentacji 

projektowej wraz z robotami tymczasowymi, organizacyjnymi, zabezpieczającymi oraz sporządzenia 

i skompletowania dokumentacji odbiorowej.  

 

Oświadczenia Stron 

§2. 

1. Wykonawca oświadcza, że  

a) zobowiązuje się wykonać zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z: 

-  Dokumentacją projektową określoną w załączniku nr 9 do SIWZ, 

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 10 do 

SIWZ, 

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

- wiedzą techniczną i praktyką budowlaną, zgodnie obowiązującymi przepisami, sztuką 

budowlaną, wskazówkami i zaleceniami projektantów i inspektorów nadzoru z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie, 

- wymogami ustawy Prawo budowlane,  

- wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,  

- pozwoleniem na budowę – decyzja Starosta Buskiego Nr 561/10 z dnia 13.12.2010 r.. 

b) prowadzi działalność w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 1 niniejszej 

umowy; 

c)  zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, placem budowy i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń; 

d) otrzymał od Zamawiającego dokumentację techniczną oraz kopię pozwoleń na budowę;  

e) zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy z najwyższą 

starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, za 

pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia; 

f) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, bez względu na przyczynę ich powstania. 

2. Zamawiający oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany 

przedmiot umowy,  

b) przysługuje mu prawo do wykorzystania dokumentacji technicznej, określonej w załączniku nr 9 

do SIWZ, na podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy. 

 

Zakres obowiązków Wykonawcy 

§3. 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 



1) wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, maszyn, urządzeń i osprzętu 

niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, 

2) zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, 

środowiska i sanitarnej, przepisów bhp, przebywania osób nieupoważnionych na terenie 

budowy, 

3)  zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawy wszystkich 

mediów na potrzeby własne, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego, 

4) zapewnienia odpowiedniego nadzoru i kierownictwa robót, zgodnego z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, 

5) umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie z 

wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżącego 

informowania Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy, 

6) właściwej koordynacji robót wykonywanych siłami własnymi i za pomocą Podwykonawców, a 

także Wykonawców wprowadzonych przez Zamawiającego, 

7)  stosowania przy wykonywaniu robót tylko wyrobów dopuszczonych do stosowania zgodnie z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów robót lub ich części w toku realizacji prac - 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia, 

9) wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu 

budowy, 

10) sporządzania na bieżąco dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac  

(w formie elektronicznej), w szczególności instalacji i robót ulegających zakryciu, i 

przekazywania jej Zamawiającemu podczas odbiorów częściowych lub odbioru końcowego, 

11) zabezpieczenia ziemi z wykopu poprzez wywiezienie jej i składowanie we własnym zakresie, 

12) w trakcie robót do bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na ulicę oraz 

ulicy dojazdowej do placu budowy, utrzymywania terenu bez przeszkód komunikacyjnych, a po 

zakończeniu robót do całkowitego i fachowego uporządkowania na swój koszt terenu, na 

którym były prowadzone prace i zaplecze budowy jak również terenów sąsiednich i ulic. 

13) zabezpieczenia i zagospodarowania własnym staraniem i na swój koszt odpadów powstałych w 

trakcie realizacji prac, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,  

14) usunięcia na swój koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy lub 

Podwykonawców, 

15) skompletowania certyfikatów  oraz deklaracji zgodności i innych niezbędnych dokumentów 

potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, materiałów i 

osprzętu i ich przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie oraz w dniu przystąpienia do 

odbioru końcowego, 

16) pisemnego informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu 

oraz robót zanikających, 

17) uwzględnienia w organizacji i technologii robót uwarunkowania, że inspektor nadzoru może 

dokonać odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od 

daty zawiadomienia, 



18) usuwania podczas odbioru i w okresie trwania gwarancji stwierdzonych wad, w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający brać będzie pod uwagę – przy 

ustalaniu tego terminu – możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej 

wady,  

19) zapewnienia i utrzymania pomieszczeń dla nadzoru autorskiego i inwestorskiego i 

udostępniania tym osobom dokumentacji projektowej w tracie pobytów na budowie, 

20) zapewnienia przeprowadzenia specjalistycznego rozruchu technologicznego zamontowanych 

urządzeń i praktycznego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania 

budynku, przeprowadzonego w porozumieniu z Zamawiającym, 

21) przygotowania instrukcji użytkowania budynku oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z 

planem ewakuacji, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) i przekazania ich Zamawiającemu w 

dniu przystąpienia do odbioru końcowego,  

22) sporządzania projektów warsztatowych i przedkładania ich do zaopiniowania nadzorowi 

autorskiemu i inwestorskiemu,  

23) uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (audyt energetyczny) i 

przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do odbioru końcowego, 

24) brania udziału w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym oraz 

spotkaniach i naradach zarządzonych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, w 

tym także inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby sprawujące nadzór autorski, 

25) zapewnienia osoby posiadającej kwalifikacje w zakresie ustalania warunków geotechnicznych 

lub geologiczno-inżynierskich na czas realizacji robót ziemnych i fundamentowych, 

26) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót.  

27) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

28) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

29) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 14  dni roboczych od daty 

powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

nieprawidłowościach. 

30) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

31) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 

przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

32) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 od zgłoszenia 



inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze 

sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na 

mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

33) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

34) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

35) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

36) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa bududowlanego i 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

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

Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

37) Zapewnienia - pompowania wód gruntowych i opadowych. 

38) Zapewnienia odspajania skał. 

39) Zapewnienia nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi robotami – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

40) Zapewnienia nadzoru konserwatorski nad wykonywanymi robotami - jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

41) Wykonania certyfikowanej sieci komputerowej w całym obiekcie.  

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter 

przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a 

także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

czynności nie wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że w kwocie wynagrodzenia ujął wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu  zamówienia wynikające  z dokumentacji projektowej wraz z robotami tymczasowymi, 

organizacyjnymi, zabezpieczającymi  oraz sporządzenia i skompletowania dokumentacji odbiorowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności 

dokumenty stanowiące załączniki do Umowy oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych błędów, 

sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru, ryzyko utraty lub 

pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie mogą powstać w związku z 

realizacją niniejszej umowy u osób trzecich bądź Zamawiającego. 

 

 

Zakres obowiązków Zamawiającego 

§4. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 



1) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji umowy 

3) uczestniczenia w odbiorach prac zgłaszanych przez Wykonawcę, 

4) zapłaty Wykonawcy kwoty ryczałtowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z 

zastrzeżeniem przepisów  zawartych w § 9, § 10, § 19 -  23  i innymi niniejszej umowy, 

5) utrzymywania stałego kontaktu z Wykonawcą, 

6) opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych dla 

Zamawiającego związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą 

wymagane, 

7) udziału przedstawiciela Zamawiającego w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku 

rozwiązania umowy. 

 

Zakres wspólnych obowiązków Stron 

§5. 

1. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego 

statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz 

wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej 

zmianie adresu swojej siedziby. 

2. Strony zobowiązują się do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

§6. 

1. Wykonawca przedkłada harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji uwzględniając informacje 

podane w SIWZ jak i w dokumentach składających się na jej integralną część. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do umowy. 

2. Zmiany terminów realizacji etapów i okresów rozliczeniowych w toku realizacji umowy mogą 

wystąpić w przypadkach określonych § 20.  

3. Harmonogram winien zostać przygotowany w kwotach netto i  brutto.  

 

Termin realizacji 

§7. 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 14 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania do dnia 30.11.2016 r. 

3. Terminem zakończenia realizacji zadania jest data podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 

końcowego robót i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu  

4. Strony niniejszej umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

1) okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w czasie podpisania 

umowy,  



2) przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

3) zlecenia robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych,  

4) działania siły wyższej. 

5. Ciężar dowodu w zakresie ustalenia przyczyn niezachowania terminów spoczywa na Stronie niniejszej 

umowy wnioskującej o zmianę. 

6. Warunki atmosferyczne nie będą traktowane jako siła wyższa, chyba że ich działanie było 

nadzwyczajne i miało istotny wpływ na wykonanie zadania. 

 

Osoby uprawnione oraz zasoby Wykonawcy  

§8. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i 

kompletnego wykonania zadania w zakresie określonym w umowie. 

2. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z umowy z dochowaniem najwyższej 

staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności, za 

pomocą osób posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji umowy oraz upoważnionymi do 

podpisywania protokołów częściowego odbioru robót i podpisania protokołu bezusterkowego 

odbioru końcowego robót są: 

- po stronie Zamawiającego –………………………………………….., 

- po stronie Wykonawcy - kierownik budowy i właściwi kierownicy robót. 

4. Zamawiający ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakty Zamawiającego z Wykonawcą w osobie 

………………………………. 

5. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym w osobie 

………………………………. 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………………… posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ……..………, będącego członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr 

……………………, oraz następujących kierowników robót branżowych: ...................................................... 

7. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o powołaniu inspektorów nadzoru. 

8. Strony mogą dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 i 5 na inne w formie pisemnego 

powiadomienia drugiej strony.  

9.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w 

zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 

realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa 

podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany 



do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. /podlega uzupełnieniu jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby podmiotu 

trzeciego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia  zgodnie z ofertą / 

12. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

§9. 

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które zostaje określone 

za całość zadania na łączną kwotę ....................... (słownie: .....................................) złotych brutto wraz z 

podatkiem VAT obliczonym wg stawki ……... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym. 

3. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie pozostałe do zafakturowania zostanie 

odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu – każda ze 

stron jest zobowiązana do zawarcia umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji.  

4. Zamawiający ustala, że wynagrodzenie płatne będzie fakturami/ rachunkami  częściowymi zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót 

wykonanych w okresie rozliczeniowym zaakceptowanego przez właściwych inspektorów nadzoru, w 

ramach posiadanych przez niego środków. Okresy rozliczeniowe określone zostały w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. W razie posiadania większych środków Zamawiający może zezwolić na częstsze 

fakturowanie po wcześniejszej aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego.   

5. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie wg procentowego zaawansowania robót wyszczególnionych 

w tabeli elementów scalonych, a uszczegółowionych w kosztorysie wykonawczym. 

6. Protokół odbioru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym ma być prowadzony w kwotach brutto. 

7. Każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a przed podpisaniem protokołu odbioru robót 

wykonanych w okresie rozliczeniowym, Wykonawca ma obowiązek przedstawić inspektorom nadzoru 

rozliczenie wykonanych prac. 

8. Wartość kwoty wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość robót 

niewykonanych przez Wykonawcę (lub jego Podwykonawców), a wynikających z dokumentacji 

projektowej. Wartość robót niewykonanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu wykonawczego, 

a w przypadku gdy w kosztorysie wykonawczym  nie będą występować dane roboty, wartość ta zostanie 

obliczona wg zasad określonych w § 9 ust 15.  



9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 10, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust 9,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust 10 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

13. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do 

depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 

rozliczeniowe (nie dotyczy pierwszej faktury częściowej), będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek 

lub faktura VAT, o których mowa w ust 4  przedstawione Zamawiającemu wraz: 



a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców w ramach odbieranych robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, a w przypadku braku robót 

budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

d) Dodatkowo jeżeli przy ostatniej płatności  Wykonawca nie przedłożył kopii przelewów bankowych   

potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców a  przedłożył jedynie 

oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których wynika, iż roszczenia nie były 

jeszcze wymagalne, to warunkiem dokonania kolejnej płatności jest przedłożenie kopii przelewów 

bankowych   potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, których 

dotyczy uprzednio złożone oświadczenia.  

15 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa 

w ust 14 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 

zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w  ust 14  nie skutkuje nie 

dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

16.   Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

17.   Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust 16  zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i 

usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 

oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  



18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust 10  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust 10,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

wykażą zasadności takiej płatności. 

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust 10   i potwierdzi zasadność takiej 

płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust 10,  a Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 

usług. 

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia 

w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

22. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego 

z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30  dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

24. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości 

należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z 



wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 

Wykonawcy.  

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z niniejszej Umowy. W przypadku 

różnic w cenach  za wykonane roboty pomiędzy cenami  określonymi Umową o podwykonawstwo a 

cenami  określonymi niniejszą  Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę 

należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową. 

26. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z 

faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

27. Do rachunku lub faktury VAT lub rachunku  końcowego  za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  

przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych robót przez Wykonawcę  oraz o zrzeczeniu się przez Podwykonawców  wszelkich  roszczeń 

względem zamawiającego z tytułu Realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji.  

28. Postanowienia niniejszej umowy dotyczą wyłącznie  Podwykonawców lub dalszych   Podwykonawców  

którzy : 

a) zawali z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji 

przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

b) zawarli z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

29. Błędnie wystawiona faktura, brak protokołu odbioru częściowego lub dokumentów dotyczących 

podwykonawców (wskazanych powyżej)  będzie skutkował odmową ze strony Zamawiającego przyjęcia 

faktury. W takiej sytuacji termin zapłaty faktury będzie liczony od dnia usunięcia powyższych uchybień. 

30. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia 

umownego brutto. Pozostała kwota 10% wynagrodzenia umownego brutto zostanie rozliczona po 



odbiorze końcowym na podstawie podpisanego przez Komisję Odbiorową bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego robót.  

31. Zamawiający ma prawo do zatrzymania z pozostałej do zapłaty części wynagrodzenia umownego kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli Wykonawca w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, nie wniesie 

zabezpieczenia na cały okres rękojmi. Kwota ta zostanie złożona na rachunku bankowym Zamawiającego 

i zwrócona wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od daty przedłożenia innej formy zabezpieczenia lub od daty 

upływu okresu rękojmi. Nie dotyczy to przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie pieniężnej. 

32. Ewentualna konieczność wykonania robót uzupełniających, zamiennych i zamówień dodatkowych musi 

być stwierdzona w protokole konieczności podpisanym przez obie Strony. Udzielenie ewentualnych 

zamówień uzupełniających lub dodatkowych nastąpi w trybie Prawa Zamówień Publicznych po 

przeprowadzeniu negocjacji. Rozliczenie robót zamiennych oraz zamówień uzupełniających i 

dodatkowych nastąpi z zastosowaniem średnich wskaźników cenotwórczych (cen jednostkowych R, M, S, 

Kp, Z, Kz) dla woj. świętokrzyskiego, które nie będą dla Zamawiającego mniej korzystne niż zawarte w 

wydawnictwie Bistyp z ostatniego kwartału poprzedzającego konieczność realizacji robót i w kosztorysie 

wykonawczym; w przypadku, gdy materiały lub urządzenia nie będą występowały w tych cennikach lub 

kosztorysie wykonawczym, ich cena zostanie określona na podstawie ceny rynkowej i podlegać będzie 

akceptacji Zamawiającego. 

32. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w trakcie negocjacji odnośnie warunków 

udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe 

roboty podmiotowi trzeciemu, zaś Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania robót własnych z 

robotami podmiotu trzeciego. 

33.  Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

34. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 

na dokonanie czynności, o której mowa w ust 33 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 

Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

35.  Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 33  dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 



byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej 

do akceptacji.  

36. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

Podwykonawcy 

§10. 

 1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: 

…… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót 

budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 

Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 

budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,  SIWZ oraz 

niniejszej Umowie, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 

w związku z realizacją Umowy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy będą stanowiły załącznik do tej umowy, 



g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane  może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z określeniem robót i ich wyceną  

wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed 

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 

dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust 4,  

przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o 

których mowa w ust  10  lit. f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust 7, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 

Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 



e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 

Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

niniejszą  Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w  ust 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 

jednakże nie później niż na 15  dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 

przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 

dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w 

przedłożonej umowie jest dłuższy niż określony w ust. 4 lit. a zamawiający informuje o tym 

wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 

braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 



Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 

została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna  zmiana 

tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafem. 

10.19.  Do zmian  postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się postanowienia niniejszego 

paragrafu.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 

projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – 

tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§11. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………….… (słownie: …………………………) złotych w formie 

zgodnej z wymaganiami określonymi w pkt. …. SIWZ. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 

ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności 

roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………………. Zmiana formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany umowy. 

3. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70%  Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

4.  Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30 % 

wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 



5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1  Pzp, pod warunkiem, że 

zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w Umowie.  

7.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust 3  i 4. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

8. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

9. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

10.  Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust 9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego i zrealizowania tej 

kary z  dotychczasowego Zabezpieczenia  

 

Ubezpieczenie 

§12. 

1. W ciągu 14 dni od podpisania umowy  Wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

publicznego przekaże kopię aktualnej polisy lub umowy ubezpieczeni wraz z dowodami potwierdzającymi 

uiszczenie składki potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 

- od wszystkich ryzyk budowy i montażu związanych z wykonywaniem zamówienia publicznego – na sumę 

nie niższą niż pełna wartość umowy brutto,  

- od odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności zniszczenia mienia Zamawiającego bądź osób trzecich – 

na sumę nie niższą niż 25% wartości umowy brutto, 

- od odpowiedzialności cywilnej z tytułu na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub 

zaniechaniem działania przez Wykonawcę – na sumę nie niższą niż 10% wartości umowy brutto, dział 

dotyczący OC powinien zawierać klauzulę pracodawcy; 



- od skutków nieszczęśliwych wypadków osób zatrudnionych przy realizacji robót oraz innych osób 

przebywających na terenie budowy za wiedzą Wykonawcy – na sumę nie mniejszą niż 20 tys. zł na 

jednego pracownika. 

Umowa ubezpieczenia ma być zawarta na okres realizacji umowy powiększony  

o 3 miesiące, mieć klauzulę o zakazie rozwiązania umowy bez zgody Zamawiającego, udział własny 

Wykonawcy nie większy niż 1% oraz cesję praw z polisy na Zamawiającego. Do umowy ubezpieczenia 

mają mieć zastosowanie przepisy obowiązującego w Polsce prawa. W razie nieprzedłużenia aktualnej 

polisy lub  umowy ubezpieczenia wraz z dowodami potwierdzającymi opłacenie składek  o jakich  mowa 

powyżej we wskazanym wyżej terminie Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w 

wysokości 0,5 wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia oraz w przypadku gdy opóźnienie 

przekracza 14 dni do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  

2.Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust 1 . muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 

złotych polskich.  

3.Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust 1  w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 

w całości Wykonawca. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia oraz dowody  opłacenia składki , na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 

umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 

z zasadami określonymi powyżej  lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa powyżej  Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na 

jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust 1 – 4  a poniesiony koszt 

potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę lub dokonana 

naliczenia kary umownej o jakiej mowa w ust 1. 

5.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
Gwarancja i rękojmia 

§13. 

1.Na wykonane roboty budowlane,  oraz użyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt Wykonawca 

udziela rękojmi i gwarancji jakości. 

2. Termin rękojmi i gwarancji wynosi: 

a) na roboty budowlano - montażowe 84 miesiące,  



b) na wbudowane maszyny i urządzenia - 36 miesięcy- chyba że gwarancja producenta jest dłuższa,  

c) na certyfikowaną sieć komputerową – 25 lat gwarancji, 

d) ) na wyposażenie meblowe – 36 miesięcy, 

Wszystkie terminy gwarancji biegną od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 

końcowego robót. 

3. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca  Załączniku nr … do Umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr 

…. do Umowy w dacie Odbioru końcowego Dodatkowo – jeżeli dostarczone urządzenia i osprzęt 

posiadają gwarancję  producenta Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne 

producentów urządzeń. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona w ramach wynagrodzenia 

umownego  cesji praw z tytułu gwarancji dla Zamawiającego  

5. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad 8 godzin na dobę, w godzinach od 8.00 do 16.00, w 

dniach roboczych (od poniedziałku do piątku). Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr 

………..… i potwierdzone faksem pod numer ..................... 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i 

ludzi – niezwłocznie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod 

uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady. Zamawiający w 

okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy wad nie usuniętych 

przez niego w uzgodnionym terminie. 

8. Strony zobowiązują się do udziału w corocznych przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez 

Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego powołanego przez Zamawiającego. Z przeglądów takich 

będą sporządzane protokoły w formie pisemnej z wyszczególnieniem ewentualnych wad i ustaleniem 

terminów ich usunięcia. 

9. W przypadku nie usunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wady 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie z tytułu zastępczego usunięcia wad 

zostanie potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w 

załącznikach, stosuje się postanowienia przepisy Kodeksu cywilnego. 

11. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

13. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 

trwałość gwarancji producenta. 

 

 

Gwarancja zapłaty 

§14. 



1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancją zapłaty” Zamawiający udzieli w 

przypadku żądania Wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 6491-6494 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca wyznaczając termin winien mieć na względzie, iż Zamawiający musi wybrać gwaranta 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Przepisy art. 6491-6494 Kodeksu cywilnego stosuje się do umów zawartych między Wykonawcą, a 

dalszymi Wykonawcami (Podwykonawcami). 

 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

§15. 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy 

(lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych 

do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych 

licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe 

przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust 2. 

Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub 

nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do 

postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości 

lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje, komputerowe, 

odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) najem, dzierżawa, 

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego  

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 



i) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części 

lub całości, opracowania, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. 

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą 

dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust 2  może następować w 

całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 

część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;   

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia.   

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w niniejszym §  nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 

tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

Odbiór robót 

§16. 

1.  Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
2.Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i 
potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do 
Dziennika budowy. 
4.W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca 
jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni.  
5. Zgłoszenie następuje poprzez wpis do dziennika budowy. 
6. Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem protokołu częściowego odbioru robót. 



7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia powołuje komisję odbiorową 
i zakończy odbiór nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót.  
8. W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad  procedura określona w ust 3–5 zostanie 
powtórzona. 
9. Za termin odbioru przyjmuje się datę zamknięcia protokółu odbioru częściowego z usuniętymi 
wadami. Protokół z usunięcia wad będzie stanowił załącznik do protokółu z odbioru częściowego. 

 

Odbiór końcowy robót 

§17. 

1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 

sprawdzeń kierownik budowy stwierdzi wpisem do dziennika budowy, co będzie wymagało 

potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. 

2. Odbiorem końcowym Wykonawca ostatecznie przekaże Zamawiającemu ustalony przedmiot niniejszej 

umowy po sprawdzeniu należytego wykonania oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie .  

3. Strony są obowiązane dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy. 

4. Odbioru dokonają przedstawiciele Zamawiającego należycie umocowani odpowiednimi 

pełnomocnictwami. Strony mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.  

5. W czynnościach odbioru będą uczestniczyć również kierownik budowy i kierownicy robót oraz 

inspektorzy nadzoru inwestorskiego i osoby pełniące nadzór autorski. Wykonawca zawiadomi 

podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru. 

6. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia, 

zawiadamiając o tym Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, najpóźniej 7 dni przed terminem 

wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. 

7. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty umożliwiające dokonanie odbioru 

końcowego, a w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) operat geodezyjny tyczenia obiektu, 

3) dokumentację projektową powykonawczą wg spisu rysunków projektu wykonawczego z 

naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji w dwóch egzemplarzach, 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku i sieci, 

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 

6) oświadczenie projektanta/-ów o charakterze dokonanych zmian zgodnie z art. 36a Prawa 

budowlanego, 

7) świadectwo charakterystyki energetycznej, 

8) instrukcję użytkowania budynku,  

9) instrukcje obsługi instalacji oraz systemów w dwóch egzemplarzach, 

10) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, 

11) instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, 

12) karty gwarancyjne potwierdzające warunki bezpłatnej gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, 

13) karty gwarancyjne maszyn i urządzeń wystawionych przez ich producentów, 

14) certyfikat sieci teletechnicznej, 

15) pozytywne protokoły testów i badań oraz uruchomienia instalacji, 



16) pozytywne protokoły badań próbek wody, 

17) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów, 

18) fotograficzną dokumentację powykonawczą instalacji i robót zakrytych w wersji elektronicznej, 

19) wykaz środków trwałych (urządzeń) z podaniem typu, parametrów, nazwy producenta, numeru 

fabrycznego, ilości i ceny jednostkowej brutto, 

20) wykaz obiektów pomocniczych (nawierzchni, urządzeń i sieci zewnętrznych) z podaniem 

faktycznej wykonanej ilości i wartości brutto, 

21) rozliczenia finansowego robót zamiennych i zaniechanych, 

22) oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu  

przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym 

rozliczeniu tych robót przez Wykonawcę  oraz o zrzeczeniu się przez Podwykonawców  wszelkich  

roszczeń względem zamawiającego z tytułu Realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej 

inwestycji,  

23) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego lub inspektorów nadzoru. 

Wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, posegregowane i spięte w teczki ze 

spisem treści. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenie wszystkich prób Zamawiający może odmówić 

odbioru. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty pozostałej kwoty 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad. Wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty pozostałej kwoty 

10% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy do czasu usunięcia wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. Usunięcie wad potwierdzone zostanie poprzez podpisanie bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego. 

10. Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany obustronnie protokół, który powinien zawierać 

ustalenia poczynione w toku odbioru. 

11. Wykonawca doręczy Zamawiającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, kody 

do urządzeń i wszystkie niezbędne elementy służące do użytkowania urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

12. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument potwierdzający praktyczne przeszkolenie 

pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 

 

Odbiór ostateczny robót 

§18. 

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Użytkownika i Wykonawcy w 

formie protokołu bezusterkowego odbioru ostatecznego robót po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

 

Kary umowne 

§19. 



1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w terminowym wykonaniu  przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego 

Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

b) za spowodowanie opóźnień w realizacji robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego 

do niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 0,2% wartości robót opóźnionych (wartość z 

podatkiem VAT) podanej w harmonogramie za każdy dzień opóźnień,  

c)  za opóźnienie w terminowym wykonaniu robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla 

każdego rodzaju robót w wysokości  0,1% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia,  

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i gwarancji 

0,05% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy, 

f) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy, 

g) za nieterminowe przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego 0,005% wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 

h)za nieterminowe przedłożenie  lub brak przedłożenia kopii aktualnej polisy lub umowy ubezpieczenia   

zgodnie z § 12 ust 1  umowy 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia. 

i)  za nieterminowe przedłożenie  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  (dotyczy sytuacji gdy traci 

ważność zabezpieczenia przedłożone przed zawarciem umowy )  umowy 0,05% wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

j) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 100.000  zł za 

każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, 

k)  nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 10.000 

zł  za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

l) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100.000 zł  złotych za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

ł) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 100.000   złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

m)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 
50.000 złotych.   

n) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 
 
o)  za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 30  dni  w wysokości 
0,05  %  wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 
robót, 



p) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawcy.   
2.Jeżeli kara umowna  nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3.  Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie podlegają sumowaniu 
4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną: 
a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za każdy dzień 

zwłoki;  
b) w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego (nie dotyczy okoliczności określonych w § 21 ust. 1). 
 

Warunki zmiany umowy 

§20. 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod 

warunkiem podpisania stosownego aneksu. 

2. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza: 

a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,  zmianę formy prawnej 

itp.,  

b) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 4 niniejszej umowy, 

c) przedłużenia  terminu realizacji zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie 
możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach : 
-   jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
Terminu zakończenia robót, 
       - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie  robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w 
tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
     - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
     - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
     - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 



- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 
  - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
 

d) skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na zmianę możliwości finansowych 
Zamawiającego w danym roku, co będzie miało swoje odwzorowanie w harmonogramie rzeczowo-
finansowym dla całej inwestycji, 

e) zmianę terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku: zmiany warunków 
finansowania, zmiany technologii wykonania robót, wystąpienia robót zamiennych, uzupełniających lub 
zamówień dodatkowych, zmian projektu technicznego, 

f) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) lub nadzwyczajnej zmiany stosunków grożącej jednej ze stron rażącą stratą, 

g) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia lub/i rezygnację z wykonania części robót budowlanych 
oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy w przypadku: zmiany technologii wykonania robót, 
wystąpienia robót zamiennych, uzupełniających lub zamówień dodatkowych, zmian projektu 
technicznego, 

h) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej 
energochłonną), po pisemnym zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby 
pełniące nadzór autorski oraz osobę z ramienia Zamawiającego wskazaną w § 8 ust. 4 pod warunkiem, iż 
wynagrodzenie umowne nie ulegnie zwiększeniu, 

i) wykonanie robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w przepisie art. 36a ustawy 
Prawo budowlane i ewentualna związana z tym zmiana wynagrodzenia, 

j) zmiany projektu polegające na nieistotnym z punktu widzenia Prawa budowlanego odstąpieniu od 
rozwiązań projektowych powodujące zmiany wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem uzyskania 
pisemnej zgody osobę z ramienia Zamawiającego wskazaną w § 8 ust. 4; Zamawiający może uzależnić 
zezwolenie na dokonanie takiej zmiany m.in. od opinii osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski. 

k) zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, wynikających z dostępności danych produktów na rynku, 
nie gorszych niż zaprojektowanych, po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i 
osoby pełniące nadzór autorski oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż 
wynagrodzenie umowne nie ulegnie zwiększeniu, 

l) zmiana osób lub podmiotów wymienionych w ofercie, których doświadczenie i wiedza potwierdzały 
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że doświadczenie i 
wiedza nowych osób lub podmiotów będą spełniać te warunki. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymagają zmiany dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Strona inicjująca 
zmianę ponosi koszty uzgodnienia i akceptacji oraz przedstawia: 

a) projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub braku 
zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki; projekt sporządzany przez 
Wykonawcę wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zatwierdzenia do 
realizacji przez Zamawiającego; 

b) uzasadnienie zmiany; 
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, jeśli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy; 
d) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy. 

4. Zmiany projektu polegające na nieistotnym z punktu widzenia Prawa budowlanego odstąpieniu od 
rozwiązań projektowych oraz uzupełnienie braków lub błędów, również tych polegających na 



niezgodności z przepisami prawa dokumentacji projektowej i nie powodujące zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, nie stanowią zmiany umowy, ale wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający 
może uzależnić zezwolenie na dokonanie takiej zmiany m.in. od opinii osób sprawujących nadzór autorski 
i inwestorski. 

5. Zmiany wynagrodzenia będą odbywać się wg zasad określonych w § 9 ust. 15. 
6. Zmiana terminów umownych nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkową zapłatę.  

 

Odstąpienie od umowy 

§21. 

1. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy  jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30  dni robocze i 

pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 

pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia 

robót,  

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień, 

e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek 

wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania realizowanego przez 

podmiot trzeci wskazany w ofercie , na którego zasoby wiedzy i/lub doświadczenia powoływał się 

Wykonawca; 

g) w razie konieczności: 

 - 3  – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub 

 -  konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

h) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, złożenie 

oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego; 

i) wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień, 

pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania uchybień ; 

j) wykonywanie czynności Wykonawcy przez osoby lub podmioty nie uzgodnione z Zamawiającym – 

dotyczy to również podwykonawców, co do których nie uzyskano zgody Zamawiającego na zasadach 

określonych w SIWZ 



3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 

w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę w razie pozostawania Zamawiającego w zwłoce powyżej 

14 dni w zapłacie trzeciej z następujących po sobie niezapłaconych faktur. Wypowiedzenie to musi być 

poprzedzone wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego, odpowiedniego terminu spełnienia 

świadczenia oraz zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu będzie uprawniony do 

wypowiedzenia umowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 22 

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i 

opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 

niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 

gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 30  dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 

niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 

sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

 

 



Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

§ 23 

1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na 

dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od 

Umowy.  

 

Rozstrzyganie sporów 

§24. 

 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać 

polubownie. W przypadku braku takiej możliwości spory mogące powstać na tle stosowania umowy 

Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego siedziby Zamawiającego. 

 

Postanowienia końcowe 

§24. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją niniejszej 

umowy oraz przedmiotu umowy wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana 

na niżej podane adresy i numery faksów: 

a) dla Zamawiającego: 

……………………………………….. 

tel./faks: ............................. 

e-mail: ............................. 

b) dla Wykonawcy: 

nazwa: ......................... 



siedziba: ......................... 

tel./faks: ............................. 

e-mail: ............................. 

3. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany niniejszej 

umowy, może być dokonywana przez Stronę, której zmiana dotyczy i staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

 

 

Forma pisemna 

§25. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Podpisy Stron 

§26. 

1. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzech dla 

Zamawiającego. 

2. Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie, akceptuje, na 

dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 

 

Wykonawca:      Zamawiający: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zał. Nr  1 do umowy 

 
KARTA GWARANCYJNA  

 
obiektu budowlanego obejmująca gwarancję  wykonanych robót budowlano –montażowych , 

wbudowanych maszyn i urządzeń, wyposażenia meblowego oraz certyfikowanej sieci komputerowej   
 

sporządzona w dniu ..................................................... 
 

1. Zamawiający .......................................................................................................................... 
 
2. Wykonawca ............................................................................................................................ 
 
3. Umowa (Nr, z dnia) ............................................................................................................... 
 
4. Przedmiot umowy:  roboty budowlano - montażowe wraz z wbudowanymi  maszynami  i 

urządzeniami,  wyposażeniem  meblowym  oraz certyfikowaną  siecią komputerową  objęte kartą 
gwarancyjną 

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

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji umowy:  
 

• ilość kondygnacji ................................................................................................................... 

• powierzchnia użytkowa ......................................................................................................... 

• kubatura budynku ................................................................................................................... 

• ilość pomieszczeń .................................................................................................................. 

• długość i parametry techniczne inwestycji liniowej .............................................................. 

• inne ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

6. Data odbioru końcowego, dzień ....................... miesiąc ........................ rok ........................ 
 

Ogólne warunki gwarancji jakości 

7.1 Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 
7.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 
7.3 Okres gwarancji  licząc od dnia spisania bezusterkowego  protokołu odbioru końcowego , wynosi : 
a) na roboty budowlano - montażowe  - 84 miesiące,  
c) na wbudowane urządzenia i maszyny-  36  miesięcy  – chyba że gwar. producenta jest dłuższa 
d) na certyfikowaną sieć komputerową – 25 lat ,  
e) na wyposażenie meblowe – 36 miesięcy  
 



7.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 

7.5 Ustala sie poniższe terminy usuwania wad: 
a) jeśli wada dotyczy elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi lub uniemożliwia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast, 
b) w pozostałych przypadkach, w terminie ustalonym przez Zamawiającego – uwzgledniającym 

możliwości techniczne wykonania prac , 
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie 

7.6 Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia wad w obu elementach. 
7.7 Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk 
generalny, 

b) normalnego zużycia budynku lub jego części 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania budynku/ budowli w sposób 

niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 
7.8 W razie zgłoszenia  w okresie gwarancji   wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, a 

termin gwarancji ulega przedłużeniu. . 
7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 
 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
Udzielający gwarancji i rękojmi 
Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
 
................................................................................ 
 
Przyjmujący gwarancję i rękojmię 
Przedstawiciele Zamawiającego: 
 
 
............................................................................... 
 
 
............................................................................... 
 
 
Przy udziale Użytkownika ........................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 


