SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- dalej zwana „SIWZ”

ZAMAWIAJĄCY

Grupa Regionalna GOPR
34-700 Rabka-Zdrój, al. Tysiąclecia 1
GOPR: tel. 18 / 267 68 80; Tel./fax: 18 267 64 58;
E-mail: poczta@gopr-podhale.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane
„postępowaniem” – jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) dalej zwanej
„Pzp” lub ,,PZP”. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w
języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, oferty oraz
innych dokumentów w języku obcym.
Istotne terminy w niniejszym postępowaniu:
Termin składania ofert upływa w dniu: 13.07.2020 r., o godzinie 09.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.70.2020 r., początek o godzinie 09.15.
Nazwa nadana zamówieniu:

„Remont

budynku zakwaterowania turystycznego dla
potrzeb służby górskiej Grupy Podhalańskiej GOPR”
Numer referencyjny postępowania: Z/1/2020

Zamówienie będzie dofinansowane w ramach pozyskanych środków
zewnętrznych (zewnętrznych źródeł finansowania) w ramach projektu pn. Utrzymanie
gotowości ratowniczej poprzez remont budynku towarzyszącego schronisku na górze
Turbacz na potrzeby dyżurki terenowej GOPR.

Rabka-Zdrój, dnia 26.06.2020 r.
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Forma oferty;
Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
Jawność postępowania;
Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty;
Wykonawcy zagraniczni;
Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia;
Wadium;
Wyjaśnienia treści siwz i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się
wykonawców z zamawiającym;
Sposób obliczenia ceny oferty;
Składanie i otwarcie ofert;
Wybór oferty najkorzystniejszej;
Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, ze zm.), zwana dalej ustawą.

ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w
tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (siwz).
2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.
3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do siwz.
4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o
ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w
których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
7. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje się aukcji, licytacji
elektronicznej, zawarcia umowy ramowej czy też ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych w związku remontem budynku zakwaterowania turystycznego
dla potrzeb służby górskiej Grupy Podhalańskiej GOPR. Szczegóły zawiera program
funkcjonalno-użytkowy.
10. Zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
1) Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
Grupa Regionalna GOPR, 34-700 Rabka-Zdrój, al. Tysiąclecia 1, przetarg nieograniczony, "
remontu budynku zakwaterowania turystycznego dla potrzeb służby górskiej Grupy
Podhalańskiej GOPR" oraz „nie otwierać przed 13.07.2020 r. godz. 09.15” – wraz z nazwą i
pieczątką wykonawcy;
13. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 12, zamawiający
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 93 ust. 1a
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), w przypadku gdyby
Zamawiający nie uzyskał dofinansowania.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 12 z dopiskiem
„wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca
winien dokumenty te złożyć, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek
„zmiany”.
2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę
wykonawcy.

ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z siwz;
5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia został określony w Rozdziale V siwz;
6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co
najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z
tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści
złożonych ofert.
5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością
poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem
udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa
wnioskodawca.

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać.
Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje:
1) Udzielania zamówień uzupełniających,
2) Składania ofert wariantowych,
3) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
4) Aukcji i licytacji elektronicznej.
5) Zamawiający wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z

2.

postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574, ze
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171, ze zm.),
Ponadto o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie (w zakresie ww. pkt. 1, 2 i 3).
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub
zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże,
że posiada doświadczenie w realizacji robót lub zamówień podobnych, tj.: wykonał
należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbudowie
budynku o funkcji noclegowej o wartości robót nie mniejszej niż 175.000,00 zł brutto.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty wszczęcia postępowania.

3. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu
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warunków udziału i podmiotach trzecich:
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów
określonych w pkt 1 wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do siwz.
2) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz podmioty trzecie, na zasobach których
wykonawca polega spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają
wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww.
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału i podmiotach trzecich składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o
których mowa w ppkt 1) i 2) potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ppkt 2).
Potencjał podmiotu trzeciego:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4) Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa
w ppkt 1), zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie, w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 1
siwz.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub
dokumentów na potwierdzenie, że:
1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1,
tj.:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.

2) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2, tj.:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż 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, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
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W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają
jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
(dokumenty wymienione w ppkt 2) lit. a); b), zamawiający dopuszcza złożenie przez
wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór
przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik do siwz;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie
2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć
zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca
przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
6) Dowód wniesienia wadium
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy.
3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.
4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

9. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub
osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w Rozdziale V pkt 5 siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
5) W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) zamawiający będzie żądał od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie
postępowania.
8) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo
konieczne będzie unieważnienie postępowania.
9) W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy.
10) Uwaga ! Na podstawie art. 24 aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny
ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11) Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych
tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich
ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, ze
zm.) zamiast dokumentów:
1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: składa informację z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

2.
3.

4.

5.

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7
ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy,
zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: zamówienie należy zrealizować w terminie do
30.10.2020 r.
2. W zakresie rodzaju i formy dokumentacji projektowej zastosowanie ma rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129, ze zm.)
wraz z wymaganiami niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres nie
krótszy niż okres zaoferowanej gwarancji.
4. Wykonawca w formularzu oferty powinien podać deklarowany okres rękojmi za wady.
5. Okres rękojmi odpowiada zadeklarowanemu okresowi gwarancji.

ROZDZIAŁ VIII Wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).
Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu–należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr
82 1020 3466 0000 9002 0157 5802 z dopiskiem -WADIUM –remont budynku GOPR.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 –dołączyć do oferty.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie
oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest
wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z
tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie
gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji
sądów polskich.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej
kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji/poręczenia, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności,
o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin
związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w
sposób nieprawidłowy.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy;
3) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 3.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
14. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający
zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek wykonawcy.
16. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium
lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób
porozumiewania się wykonawców z zamawiającym
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 14.00 z zastrzeżeniem sytuacji nadzwyczajnych, związanych z wyjazdem
na akcje ratownicze.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą e-maila, przy przekazywaniu
następujących dokumentów:
a) pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści siwz,

4.

5.
6.
7.

b) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
c) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy,
d) wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
e) informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
f) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
g) wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź wykonawcy,
h) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
i) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
j) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
k) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185
ustawy.
Uwaga: Zaleca się aby przy przekazywaniu korespondencji w formie e-mail
przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
dokument zeskanować i przesłać.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub emailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w
momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne
działanie urządzeń wykonawcy.
Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie siwz. Zamawiający wymaga,
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest Marek Ciaś –
naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR, tel. 18 / 267 68 80; Tel./fax: 18 / 267 64 58;

E-mail: poczta@gopr-podhale.pl
8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 8, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt 8.
11. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści siwz
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena brutto (C) za realizację przedmiotu zamówienia powinna być sumą elementów
składowych wskazanych w tabeli w formularzu oferty.
3. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i
pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i
opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i
warunki podane w niniejszej siwz.
4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w
trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie GOPR wskazanej na
wstępie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2020 r., do godz. 09.00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty, o ile zwróci się z takim wnioskiem
do Zamawiającego.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2020 r. o godz. 09.15 w siedzibie zamawiającego w
Sali Konferencyjnej budynku w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne,
wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w
ofertach.

ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) Cena – waga kryterium 60 %
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):
Cena najniższa
C = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %
Cena oferty ocenianej
2) Okres rękojmi – 40%
Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres rękojmi ”:
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez wykonawcę okresu rękojmi za
wady. Wymagany minimalny okres rękojmi: 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego
przedmiotu umowy. Za wykazanie minimalnego okresu rękojmi wykonawca otrzyma 35 pkt.
Gwarancja jakości nie mniej niż 48 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W
okresie 48 lub 60 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) do obowiązków Wykonawcy należy
usuwanie ewentualnych wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego.
Oferenci, którzy zaproponują:
• Okres rękojmi równy 48 miesięcy – otrzymają 35,00 pkt.
• Okres rękojmi równy 60 miesięcy – otrzymają 40,00 pkt.
Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może uzyskać 40 pkt.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek) a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz (niepowodujące istotnych zmian

5.
6.
7.
8.
9.

10.

w treści oferty), niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w siwz.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
wykonawców o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający
unieważni postępowanie.
O unieważnieniu postępowania 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.
Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,
złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe
oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Umowa.

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4
do siwz.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem
w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie, o którym mowa ma za zadanie zagwarantować zgodne z umową
wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia wszystkich spornych i bezspornych roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu
roszczeń z tytułu gwarancji, jakości.
3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
• pieniądzu − konto bankowe wskazane przez Zamawiającego. Zamawiającego,
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
• poręczeniach bankowych;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• 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 2016 r., poz. 359, ze zm.)
4) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
musi posiadać zapis, że gwarant podejmie się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia
Zamawiającemu wyżej wymienionej wysokości kwoty, płatnej po pierwszym otrzymaniu
pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia.
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
6) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji musi obejmować
okresy zgodne z treścią złożonej oferty oraz zgodne z ustawą Pzp. W szczególności dotyczy
to:
• terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na okres do
końca realizacji umowy + 30 dni)
• terminu obowiązywania zabezpieczenia usunięcia wad i usterek (60 miesięcy okresu
rękojmi + 3 miesiące +15 dni).
Uwaga: wzór gwarancji podlega sprawdzeniu, a w przypadku nie spełnienia wymagań o których
mowa wyżej nie zostanie zaakceptowany. Dwukrotne zanegowanie i/lub zaniechanie
wystawienia gwarancji wg. ww. wytycznych rozumiane będzie jako uchylanie się od zawarcia
umowy (oferowanie świadczenia sprzecznego z siwz).

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia
1. Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane,
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane (roboty remontowe), zgodnie z
postanowieniami wzoru umowy.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji REMONTU z uzyskaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie
robót.
2) wykonanie robót budowlanych (remontowych).
4.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programie FunkcjonalnoUżytkowym,
5.
Zamawiający wymaga zaangażowania takiej ilości osób i sprzętu, żeby zrealizowanie prac
przebiegło sprawnie i w sposób zorganizowany.
6. Podwykonawstwo
1) Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Brak informacji w formularzu
oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany,
jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę.
2) Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków
określonych w art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 36a ust. i art. 143b ustawy Pzp.

7. KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Koordynacji Ratownictwa
Górskiego GOPR Stacja Centralna Al. 1000-lecia 1, 34-700 Rabka-Zdrój
b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na adres podany na wstępie.
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
b) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
d) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
e) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
f) posiada Pani/Pan:
•
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
•
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
•
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g) nie przysługuje Pani/Panu:
•
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
•
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
8. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
9. Wykaz załączników:
• Formularz oferty
• Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
• Wzór Umowy
• Wzór zobowiązania
• Wykaz robót
• Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
• Program funkcjonalno-użytkowy

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1

Załącznik nr 1 do SIWZ
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Ja (my), niżej podpisany (ni) ..............................
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa Wykonawcy i adres
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Numer faks
Nip
Regon
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Remont budynku
zakwaterowania turystycznego dla potrzeb służby górskiej Grupy Podhalańskiej GOPR”
składamy niniejszą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na

warunkach płatności określonych w siwz za cenę umowną brutto:

Cena oferty brutto:
Słownie:

Udzielamy rękojmi za wady na okres……………..(48 lub 60 miesięcy).
Cena ofert zawiera koszt sporządzenia wymaganej dokumentacji, uzyskanie
decyzji zezwalającej na realizację robót oraz koszt należytego wykonania
robót budowlanych.
4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym
do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
2.
3.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
7.

Oświadczamy, że powierzymy niżej wymienionym
wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:
Lp.
1.
2.
3.

Firma (nazwa) podwykonawcy
(jeżeli jest znany)

podwykonawcom

Część (zakres) zamówienia

4.
5.
6.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
8. Oświadczam, że jesteśmy:




mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem *

dużym przedsiębiorstwem *
*w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829);

9.

Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach:
........................................................................................................................................
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:
.............................................................................................................................................
..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y)
osób
uprawnionych
wykonawcy, w przypadku oferty
pełnomocnika wykonawców)

do
reprezentacji
wspólnej- podpis

Załącznik nr 2 do SIWZ
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZEWNIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)

Ja (my), niżej podpisany(ni) ....................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………
.............................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.............................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Remont budynku zakwaterowania
Podhalańskiej GOPR

turystycznego

dla

potrzeb

służby

górskiej

Grupy

oświadczam(my), że w stosunku do wykonawcy, którego reprezentuję/jemy nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w
Rozdziale V ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. .......................

..................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ
.........................................
( pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)
Ja (my), niżej podpisany(ni) ..............................
działając w imieniu i na rzecz : ………………………
.............................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.............................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Remont budynku zakwaterowania
Podhalańskiej GOPR

turystycznego

dla

potrzeb

służby

górskiej

Grupy

oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/jemy spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział
podmiotów trzecich):
1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, określonych w Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):

Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie warunku określonego w
Rozdziale V ust. 2, którego dotyczy wsparcie
podmiotu trzeciego

1.
2.
3.
4.
5.

2. Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów wymienionych w pkt II nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w
Rozdziale V ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr RB.273.GOPR.1.2020
zawarta w dniu ............................... w Rabce-Zdroju pomiędzy:
…… w …. (…-………), ul. ………., zarejestrowanym pod numerem …………. w Krajowym Rejestrze
Sądowym przez Sąd Rejonowy dla………, posiadającym numery: NIP …… i Regon …………., 1,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………….. – ………………….
a
firmą ……………
z siedzibą ……………
podmiotem wpisanym do …………., posiadającym numer NIP ………. i REGON …………..
zwaną w dalszej części „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…………… – ………….
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku
zakwaterowania turystycznego dla potrzeb służby górskiej Grupy Podhalańskiej GOPR” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843, ze zm.), zwanej dalej w treści niniejszej umowy „ustawą pzp”.
I.

Postanowienia ogólne
§1
przyjmuje

1. Zamawiający zleca a Wykonawca
do wykonania realizację zadania
inwestycyjnego pn.: „Remont budynku zakwaterowania turystycznego dla potrzeb służby
górskiej Grupy Podhalańskiej GOPR”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności wykonanie:
1)planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i
zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich
wykonywania;
2)uproszczonego przedmiaru robót lub zestawienia ilości wykonywanych robót,
3) tabeli elementów rozliczeniowych,
4)projektu wykonawczego.
5) wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej, o której mowa
powyżej,
6) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
7) uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych,
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w załącznikach do Umowy w postaci:
1)
Program Funkcjonalno-Użytkowy.
2)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektorzy Nadzoru
§2
1. Zamawiający ustanowi przedstawicieli do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą.
2. Zamawiający może powołać inspektorów nadzoru lub inne osoby do nadzoru, których
pracami będzie kierował jeden z nich jako koordynator.
3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:…………….., nr tel. ……….., który będzie pełnił funkcję
Kierownika Budowy. Kierownik budowy obowiązany jest posiadać wymagane przepisami
uprawnienia budowlane oraz być wpisany do właściwej izby inżynierów budownictwa.
4. Zmiana Kierownika Budowy i/lub przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację
zamówienia, który został zaakceptowany przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, następować może na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą

Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że
proponowana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę,
osoby wykonujące prace ogólnobudowlane (prace remontowe).
6. Obowiązek określony w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W
każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które
wykonują czynności wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Ppodwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
10. Korespondencja będzie sporządzana na piśmie i doręczana drugiej stronie na następujące
adresy do doręczeń:
a) adres Zamawiającego: ………..
b) adres Wykonawcy ………………………………
11. Przepisy dotyczące tzw. pracowniczych planów kapitałowych, tzw. split payment i tzw. białej
księgi stosuje się.
12. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

III. Dokumentacja projektowa
§3
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 pkt 1 obejmuje w szczególności:
1) sporządzenie opracowań graficznych i koncepcyjnych jako założeń do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej, będącej przedmiotem niniejszej umowy, w
tym niezbędnego oznakowania terenu robót.
2) oczyszczenie i wywóz zalegającego gruzu i śmieci na terenie objętym przedmiotem niniejszej
umowy (w przypadku ich wystąpienia);
3) uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i standardu
wykończenia w proponowanych rozwiązaniach projektowych oraz konsultowanie tych
rozwiązań wraz z uzyskaniem akceptacji dla przyjętych rozwiązań,
4) wykonanie dokumentacji projektowej, wyczerpującej założenia niniejszej Umowy.
5) uzyskanie, na własny koszt, w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień
poprzedzających rozpoczęcie robót, za wyjątkiem uzyskania stosownej decyzji administracyjnej,
przy której uzyskaniu pełnomocnikiem będzie Zamawiający,
6) opracowanie dokumentacji wykonawczej, zgodnie z SIWZ.
7) wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań geodezyjnych (o ile dotyczy),
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową wykonawczą zgodnie
z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie opinie, sprawdzenia i
warunki techniczne. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
należy wykonać zgodnie z właściwymi przepisami Prawa budowlanego.
3.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w oryginale z
podpisami jej autorów, ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony
z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio
opisane, oznakowane i ponumerowane.
4. Dokumentację projektową - należy wykonać w następujących ilościach: 4 kpl.
1)
Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej–2 egz. na nośniku CD lub DVD.
Całość przekazywanej dokumentacji w wersji elektronicznej musi być zawarta w plikach
nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych (dwg, doc/docx, xls/xlsx).
2)
Projekty wykonawcze należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania
oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach oraz w innych przepisach,
ustawach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt
budowlany powinien być oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający
zdekompletowanie projektu.
3)
Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki, które nie mogą
posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem:
a)
Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,
b)
Komplet rysunków w podziale na branże w formacie dwg,
c)
Komplet opisów w podziale na branże w formacie doc lub docx,
d)
Wszystkie tabelaryczne zestawienia jak np. TER lub przedmiar w formacie PDF i Excel.
e)
Instrukcje eksploatacji, obsługi i serwisu (o ile dotyczy),
5.
Wykonawca wraz z dokumentacją projektową zobowiązany jest przedłożyć
oświadczenie Wykonawcy o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach,
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że
dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa,
6.
Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących
ustaleń z Zamawiającym i wskazanych przez niego Inspektorów Nadzoru i/lub innych wskazanych
osób, oraz z właściwymi zarządcami infrastruktury poszczególnych etapów prac projektowych.
7.
Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania
rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
IV. Roboty budowlane i dokumentacja powykonawczą
§5
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy określony w § 1 ust. 2 obejmuje w szczególności:

1) roboty budowlane,
2) przedłożenie atestów i deklaracji zgodności w postaci operatu kolaudacyjnego;
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe - w branży konsktrukcyjno-budowlanej.
2) ogrodzenia i ochrony przed kradzieżami i włamaniami placu budowy w czasie trwania robót,
a także przed wtargnięciem do obiektów przylegających do placu budowy,
3) przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz z
zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości) i ponoszenia kosztów zużycia wody i
energii elektrycznej),
4) oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5) zapewnienia ochrony placu budowy na własny koszt do czasu przejęcia obiektu do
użytkowania przez Zamawiającego,
6) prowadzenia dziennika wejść i wyjść oraz wjeżdżającego i wyjeżdżającego transportu,
7) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru i/lub wskazanym osobom
zatwierdzonych projektów warsztatowych i technologicznych,
8) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i
urządzeń znajdujących się na placu budowy,
9) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod
względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,
11) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów
państwowych, Użytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do
udostępniania im danych i informacji określonych prawem,
12) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.)
13) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
branżowych Inspektorów Nadzoru i/lub Zamawiającego oraz przekazywania Inspektorom
Nadzoru i/lub Zamawiającemu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji
zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów
oraz gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu,
14)prowadzenia
tabeli
zawierającej:
zestawienie
umów
z
Podwykonawcami
i comiesięczny status ich rozliczeń, która będzie każdorazowo załącznikiem do częściowego
protokołu odbioru oraz sporządzenia co 30 dni rozliczenia robót budowlanych elementów
skończonych przez Wykonawcę w formie częściowych protokołów odbioru wraz z częściowym
protokołem płatności,
15)przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót budowlanych
wzorów dokumentów dotyczących:
a)
wniosków materiałowych WM,
b)
częściowych protokołów odbioru robót oraz protokołów częściowych płatności,
c)
zestawienia umów z Podwykonawcami w formie tabeli,
d)
końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu płatności,
16) zatwierdzania wniosków materiałowych i programów zapewnienia jakości przez Nadzór
autorski i Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego,
17) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,
18) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru i/lub Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub
zanikających,
19) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

20) zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montażem dostarczanych urządzeń
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni
nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji,
21) usunięcia poza plac budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po
zakończeniu robót,
22) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu
oraz obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniem
chodnika, jezdni (jeśli zostanie uszkodzony), w tym usunięcia ewentualnych wad nieistotnych
wskazanych w protokołach,
23) udziału w radach na budowie,
24) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, ze zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów
budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany
jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę
odpadami;
24)
powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz
z dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, a w tym:
a)
oświadczenia Kierownika Budowy o zakończeniu robót:
b)
o zgodności wykonania obiektu z projektem i warunkami pfu i przepisami,
c)
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
d)
dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej
- 2 egz. płyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi nieistotnymi zmianami w
stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy)
potwierdzonymi podpisem przez projektantów i inspektorów nadzoru i/lub Zamawiającego,
e)
protokołów odbiorów technicznych (oryginały),
f)
protokołów prób, badań i sprawdzeń ( oryginały)
g)
udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
h)
ponoszenia odpowiedzialności za realizowane roboty do czasu przejęcia obiektu do
użytkowania przez Zamawiającego,
i)
uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,
j)
usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszych
jednak niż do 7 dni od dnia powiadomienia.
V. Podwykonawcy
§5
1.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
obowiązkowej zgody na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ze strony
Zamawiającego. Postanowienia § 6 odnoszą się również odpowiednio do dalszych
Podwykonawców.
2.
Zamawiający w terminie do 14 dni od przedstawienia mu projektów umów z
podwykonawcami, dokona akceptacji umów określonych w ust. 4 lub zgłosi sprzeciw lub
zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nieprzedstawienie
Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego uprawnia Zamawiającego
do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 647(1) Kc Wykonawcy oraz Podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia złożenia po raz pierwszy do Zamawiającego umowy z danym
podwykonawcą. Powyższe nie uchybia prawu Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń w
rozumieniu ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia
Zamawiającemu zaakceptowanych przez Zamawiającego i poświadczonych za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów na realizację robót z Podwykonawcami i jej zmian. Umowy

sporządzone przez Wykonawcę z podwykonawcami, zaakceptowane przez Zamawiającego
zostaną wprowadzone jako załączniki do niniejszej umowy.
3.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy.
4.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli
Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie
umowy lub wprowadzenie zmian.
5.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawierać w szczególności:
1)
zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót objętych umową;
2)
kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie
ryczałtowe), a ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
3)
termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram
robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy;
4)
terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co
terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą;
5)
termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót;
6)
termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób,
aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez
Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy);
7)
termin rękojmi nie może upływać wcześniej niż termin rękojmi wskazany w niniejszej
umowie w § 12;
8)
obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy.
5.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie
może zawierać postanowień:
1)
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;
2)
uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robót przez Zamawiającego;
3)
uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
4)
dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lud dalszego Podwykonawcę w formie
zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
6.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za
zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot
został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
wartości większej niż 50 000 zł.

7.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
8.
Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać
postanowienia określone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak również nie może zawierać
postanowień określonych w ust. 5. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9.
Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
10.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących Podwykonawców.
11.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy
i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy, tak jakby były one
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
12.
Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren
budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie
Wykonawcy uznane będzie za nienależyte wykonanie umowy.
VI. Prawa i obowiązki stron umowy
§6
1.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy i SIWZ do obowiązków
Zamawiającego należy:
2)
udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu
sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
3)
bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań;
4)
zgłoszenie uwag w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez
Wykonawcę Zamawiającemu opracowań, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.
Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności dokonywania przez Wykonawcę
uzupełnień lub poprawek, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
5)
przekazanie placu budowy w terminie do 2 dni kalendarzowych od otrzymania przez
Zamawiającego ostatecznej dokumentacji wykonawczej,
6)
dokonywanie odbiorów częściowych;
7)
po wykonanych czynnościach Wykonawcy, określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zgłoszenie uwag w terminie 7 dni odbioru dokumentacji odbiorowej, określonego w ust. 6
niniejszego paragrafu, wyznaczenie daty rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy wraz z
podaniem składu komisji odbiorowej;
8)
dokonanie odbioru końcowego robót.
2.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy
należy:
1)
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi
w niniejszej umowie;
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno – Użytkowym, postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym
poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
4.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) i Programami Funkcjonalno – Użytkowymi oraz oświadcza, że nie wnosi do
nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
5.
Przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia informacji o zakończeniu wykonania robót budowlanych i zgłoszenia gotowości
do ich odbioru,
6.
Jeśli Zamawiający wniesie do dokumentacji odbiorowej swoje uwagi, Wykonawca
uzupełni lub poprawi ww. dokumentację w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i
ponownie dostarczy ją do Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym
odbioru dokumentacji odbiorowej.

7.
Wykonawca po podpisaniu protokołu końcowego odbioru dokumentacji odbiorowej
określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu, w terminie 2 dni roboczych złoży zawiadomienie o
zakończeniu budowy.
8.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu
końcowego rozliczenia robót dotyczących zakresu przedmiotu umowy oraz końcowego
rozliczenia robót Podwykonawców.
9. Wykonawca i Zamawiający, o ile będzie to konieczne, zawrą umowę udzielenia licencji na
zamontowane oprogramowanie.
VII. Termin wykonania, odbiór końcowy
§7
1.
Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy Strony ustalają w sposób następujący:
1)
do 45 dni od dnia zawarcia Umowy – wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji
zezwalającej na wykonanie robót.
2)
do 30.10.2020 r. wykonanie robót budowlanych.
2.
Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony umowy
protokołu końcowego odbioru danego zakresu Umowy.
4.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy i przekazania go Zamawiającemu.
VIII. Wynagrodzenie Wykonawcy
§8
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………….., stanowiącej załącznik do
umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą cenową, wynosi (łącznie z
podatkiem VAT) …………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..………… …../100),
w tym:
– dokumentacja …..(nie mniej niż 3% wartości robót)
– roboty budowlane ….(różnica pomiędzy wartością oferty a dokumentacją)
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma charakter
wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do
terminowego prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zysk oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie
oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje,
wymagania i warunki podane w SIWZ.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie
można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
IX. Warunki płatności
1.
2.

§9
Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Podstawą do wystawienia:
1) faktury końcowej będzie podpisany przez strony protokół końcowego odbioru robót,
2) faktury częściowe będzie podpisany przez strony protokół częściowego odbioru robót, w
wysokości nie większej jednak niż 50% wartości umowy.

3. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni kalendarzowych, licząc od daty przyjęcia przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT.
5. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatków
Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
6. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub
w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem
wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą przedstawione Zamawiającemu, jako
załączniki do faktury:
1)
protokoły odbioru zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione
wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców;
2)
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków wystawionych
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiającego;
3)
w przypadku faktury częściowej i faktury końcowej potwierdzone za zgodność z
oryginałem
kopie
przelewów
bankowych
potwierdzających
płatności
na
rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;
4)
potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 3) niniejszego ustępu nie są
wymagane w przypadku zakończenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.
8.
W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo zgodnego oświadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane lub przedłożonymi Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi.
9.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
10.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty
doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:
1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 10

1.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.
3.
W razie zaniedbania obowiązku zmiany adresu pismo przesłane pod ostatnio wskazany
przez stronę adres uznaje się za doręczone. Zmiana adresów stron nie stanowi zmiany umowy.
XI. Rękojmia za wady i gwarancja jakości
§ 11
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne w
przedmiocie umowy przez okres …………………miesięcy (zgodnie z ofertą).
2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się z dniem
podpisania przez obie strony protokołu końcowego przedmiotu Umowy
i uzyskania
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów w ramach
przedmiotu Umowy.
3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji
jakości na przedmiot umowy na okres nie krótszy niż …….miesięcy (zgodnie z ofertą), a jeżeli
gwarancja producenta jest dłuższa, okres gwarancji ulega przedłużeniu odpowiednio do
długości okresu gwarancji producenta.
4. Warunki gwarancji stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (dalej „zabezpieczenie”) w
wysokości 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za prawidłowe wykonanie całości robót w
ramach Przedmiotu Umowy, określonego w § 7 ust. 1 tj. ...... zł (słownie: ………./100 zł)
najpóźniej w dniu podpisania Umowy, w formie …………...
2. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego pozostających w związku z
realizacją Umowy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż gotówka, Wykonawca
zobowiązany jest do utrzymania ważności dokumentu zabezpieczenia przez cały okres
realizacji robót w ramach Przedmiotu Umowy jak również przez okres obowiązywania
gwarancji i rękojmi.
4. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.
2) 30% - wartości zabezpieczenia w terminie do 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi na
wykonany w ramach Umowy Przedmiot Umowy.
5. W przypadku, gdy Zamawiający całkowicie lub częściowo wykorzysta zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
uzupełnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do kwoty, o której mowa w ust.
1, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.
6. W przypadku braku uzupełnienia zabezpieczenia, zgodnie ust. 5 Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym prawo
odstąpienia może być wykonane w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do uzupełnienia
zabezpieczenia.
7. Zapisy SIWZ dotyczące długości obowiązywania gwarancji i rękojmi stosuje się.
XIII. Kary umowne
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca, w zależności od tego na jakim etapie nastąpi odstąpienie lub
rozwiązanie umowy:
a) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy
za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia

c) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie
rękojmi za wady w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia w którym
minął termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek;
d) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robót, dostaw lub usług), który nie został
zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w wysokości
3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) za każde zdarzenie
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za
każde zdarzenie;
f) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 za każde zdarzenie
g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w
wysokości 3 000,00 zł za każde zdarzenie;
i) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 2
ust. 10 w wysokości 1500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za każde
stwierdzony przypadek;
2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej jakąkolwiek karę umowną, określoną w
umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w
protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji lub w okresie rękojmi za wady,
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych
należności przysługujących Wykonawcy. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności
należności Wykonawcy.
6. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia od
Umowy.
XIV. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
§ 14
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu
okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z powodu okoliczności,
o których mowa w art. 145a ustawy pzp.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze
skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących
sytuacjach:
1) gdy Wykonawca popada w zwłokę z realizacją poszczególnych prac projektowych lub robót
budowlanych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
2) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji prac projektowych lub
robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
3) wystąpiła konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10
ust. 8 niniejszej umowy;
4) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - jeżeli w
ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie
pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązania umowy lub odstąpienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
prac projektowych lub robót budowlanych w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy
lub odstąpienia od umowy;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w obustronnie uzgodnionym zakresie
na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, o ile
odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego nastąpiło z powodu
okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, wówczas przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiający;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 15 dni kalendarzowych
od zgłoszenia;
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urządzenia
zaplecza budowy.
XV. Prawa autorskie
§ 15
1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 880 ze zm. ), będą miały do nich zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust. 2
pkt 1 i 2 niniejszej umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym
również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie
wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy,
wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy
oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, że
jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią
naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności
dokumentacji ani dóbr osobistych Wykonawcy.
3. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji,
opracowań, dzieł - stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczególności:
1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części,
2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji w
całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
tym:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnianie dowolną techniką i
utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki,
płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia
elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
b) udzielanie licencji na wykorzystanie,
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) – wprowadzenie do
obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,
d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposób inny niż określony w lit. c –
wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworu (dokumentacji)
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych;
3) zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących
opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, na
wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na
zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej.
4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną w
ramach realizacji niniejszej umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują, w
ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.
5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem
w stosunku do Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych,
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku
z pojawieniem się takich roszczeń.
6. Przeniesienie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu. Wraz z
przekazaniem danego utworu, Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie
których nabył autorskie prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowej
obejmującej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowań
wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru
autorskiego czy zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi.
XVI. Zmiana umowy
§ 16
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na:
1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,
4) zmianie osób, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do
niniejszej umowy.
4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w sytuacjach
opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych będzie możliwa,
jeżeli:
1) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca
wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy;
2) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych
z przedmiotem niniejszej umowy.
6. Zmiana termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych
będzie możliwa, jeżeli:
1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego nie można było
przewidzieć na etapie projektowania oraz które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;
2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na
etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej
umowy;
3)
w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i
niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp.;
4)
w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów
technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i
dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty
mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność Kierownik Budowy sporządzi wpis do Dziennika
Budowy, który potwierdzi Inspektor Nadzoru;
5)
wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych
obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez
poprzednich wykonawców, i będzie to miało wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i
termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

7.
Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:
1)
nastąpi zmiana przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy pzp; zmiany te zostaną
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy;
2)
wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie
można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania
decyzji zezwalającej na realizację robót, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby
niemożliwe lub obarczone błędem;
3)
wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
4)
nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac
dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność
uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy. W tym przypadku Wykonawca wykona wycenę ww. robót w formie kosztorysu
sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę
wymaga akceptacji Zamawiającego):
a)
stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa małopolskiego,
b)
koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa małopolskiego,
c)
zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa małopolskiego,
d)
ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane
według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na
stronach internetowych, ofert handlowych itp.,
e)
nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,
W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.
8.
W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
9.
W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy pzp, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy
wynikającego ze zmiany wynagrodzeń za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
10.
W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie
on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
11.
Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 ustawy pzp
obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia
wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu, lecz nie wcześniej niż
od dnia złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.
12.
Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez
Wykonawcę oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.
13.
Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących
przypadkach:
1)
wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych
z przedmiotem niniejszej umowy;
2)
konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień,
opinii, warunków technicznych lub decyzji;
3)
nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;
Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp.

14.
Zmiana polegająca na zmianie Kierownika Budowy, może na wniosek Wykonawcy, za
pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające,
że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
15.
Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy
następować może na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca
do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez
Wykonawcę na stanowisko projektanta, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy muszą
spełniać wymagania opisane w SIWZ.
16.
W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
17.
Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca
wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:
1)
opis propozycji zmiany;
2)
uzasadnienie zmiany;
17. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
XVII. Postanowienia końcowe
§ 17
1. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego
w Rabce-Zdroju.
2. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
5. Umowę wraz z Załącznikiem nr 1 sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z
których 3 egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy
Wykaz załączników do Umowy:
1. SIWZ z załącznikami
2. Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do SIWZ
..............................................................
(pieczęć wykonawcy)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonana zamówienia
Ja , niżej podpisany ……………………….……………..…………………..…………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………….………………………………….……………………….………
(nazwa i adres Podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
zobowiązuję się do oddania na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) nw. zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia,
zdolności finansowe lub ekonomiczne)
do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez remont budynku towarzyszącego schronisku na
górze Turbacz na potrzeby dyżurki terenowej GOPR
Ponadto oświadczam, iż:
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie :
………………………………………………………………………………………………….
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………….
c) okres wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie wynosił:
………………………………………………………………………………………………….
d) zrealizuję następujący zakres robót budowlanych lub usług (w odniesieniu do warunków
dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane):
……………………………………………………………………………………. …………….
…………………………………………..
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

……..…….……………………………………

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 6
WYKAZ ROBÓT
Utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez remont budynku towarzyszącego schronisku na górze
Turbacz na potrzeby dyżurki terenowej GOPR

Rodzaj robót

Data wykonania

Miejsce wykonania

Wartość brutto

1

2

3

4

Załączam dowody* dotyczące najważniejszych robót budowlanych - określające czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
* dowodami są;
- poświadczenie ;
- inne dokumenty, w przypadku – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
wyżej;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać
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 wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.

Data : …………………………..

………................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych
przedstawiciela/-i WYKONAWCY

Załącznik nr 7

UWAGA! składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art.
86 ust.5.ustawy Pzp na stronie internetowej zamawiającego

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Nazwa i adres wykonawcy:
(Zgodnie z danymi rejestrowymi. W przypadku gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się
o zamówienie należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie,(wspólników s.c. , konsorcjantów) a nie tylko pełnomocnika.)
............................................................................................................................................................................................
....................................................................................
Województwo: ...............................................................................................................
NIP: ................................................................................................................................
numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym ..................................................
adres e-mail Wykonawcy …………………………………………………………………...
adres do korespondencji ……………………………………………………………………..
Przystępując do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez remont budynku towarzyszącego schronisku na górze
Turbacz na potrzeby dyżurki terenowej GOPRoświadczam, że:
nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 798, ze zm)*
należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 798, ze zm)*

dnia

z
16

dnia
luty

16

luty

2007

r.

nie należę do żadnej (jakiejkolwiek) grupy kapitałowe (Dz. U. z dnia 2018 r. poz. 798, ze zmj*
*właściwe zaznaczyć znakiem x
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz
z niniejszym oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 11 PZP.

POUCZENIE: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, składa każdy Wykonawca – w tym, z osobna każdy Wykonawca
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba że z treści pełnomocnictwa udzielonego na
podstawie art. 23 ust. 2 PZP wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w
imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

................................... dn. ................ 2020 r.
...............................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych
przedstawiciela/-i WYKONAWCY

