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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

Do  postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz.2164 ze. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o 

wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 ustawy. 

 

 

 

 pn ‘’Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka 

Sucharskiego  w Gościcinie  przy ul. Wejherowskiej 22  etap I na działce nr 1123 obr. 

Goscicino  gm. Wejherowo’’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data 27.04.2017 r.      Zatwierdzam  
 

Dyrektor Szkoły 

 

  mgr  Arkadiusz Malinowski  
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ROZDZIAŁ I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.  

Zamawiający: 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 
 84-241 Gościcino woj. Pomorskie  

 
Adres strony internetowej:     www.sspgoscicino.edu.pl    
Adres poczty.pl     sekretariat@sspgoscicino.pl 

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Bozena Kopl, 
Faks do korespondencji: tel./fax +48/58 672  81 23    e-mail: sekretariat@sspgoscicino.pl 

 

Korespondencja pisemna:   Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie, 

ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino 

sekretariat czynny  w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00-15.00 
 

 

ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze. zm.) 

zwanej dalej „ustawą”, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości poniżej 

progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 ustawy. 

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych. 

ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn  

Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Gościcinie  wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej, -etap I na  działce nr 1123 obr  Gościcino gm. Wejherowo.  

1. Zakres, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie  
rozbudowy budynku o pomieszczenie sali zajęć przedszkolnych zlokalizowanej w poziomie 
przyziemia, w części północno-zachodniej budynku. Ponadto zaprojektowano zabudowę 
części dziedzińca szkoły w tym samym poziomie, z przeznaczeniem na pomieszczenie 
gospodarcze.  

 
A. Branża budowlana  

a. Prace przygotowawczo-rozbiórkowe. 
b. Wykonanie fundamentów, murów i stropów żelbetowych. 
c. Montaż stropodachu wraz z pokryciem. 
d. Montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej. 
e. Roboty wykończeniowe wewnętrzne. 

f. Roboty wykończeniowe zewnętrzne. w tym  remont nawierzchni 
utwardzonych z kostki betonowej. 

 
B. Branża elektryczna  

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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a) Instalacja rozdziału energii, 
b)  Instalacja elektryczna odbiorcza gniazd wtykowych i oświetlenia 
c) Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia centrali wentylacyjnej i elementu 

grzewczego rynien spustowych 

d) Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 

W tym  należy: 
a. dokonać rozbudowy istniejącej rozdzielnicy R4 o dodatkowe  

zabezpieczenia nadmiarowo- prądowe dla instalacji gniazd i oświetlenia 
(dla pomieszczeń sali zajęć, zaplecza sali zajęć, gabinetu) oraz rozłącznik 
bezpiecznikowy zasilający dodatkową rozdzielnicę Rpg 

 
b. zainstalować nową rozdzielnicę Rpg w pomieszczeniu gospodarczym 

C. Branża instalacyjna  

1. Centralne ogrzewanie  

2. Instalacje sanitarne-kanalizacji  sanitarnych 

3. Kanalizacja deszczowa 

4. Wentylacja mechaniczna  

 

ROZDZIAŁ IV  SZCZEGÓŁOWY OPIS  ZAMÓWIENIA.  

 
1. Szczegółowy zakres  

Zadanie pn Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Gościcinie  wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -
etap I na  działce nr 1123 obr  Gościcino gm. Gościcino  

2. Zakres, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie  

rozbudowy budynku o pomieszczenie sali zajęć przedszkolnych zlokalizowanej w poziomie 
przyziemia, w części północno-zachodniej budynku. Ponadto zaprojektowano zabudowę 
części dziedzińca szkoły w tym samym poziomie, z przeznaczeniem na pomieszczenie 
gospodarcze.  

 

A. Branża budowlana  

a. Prace przygotowawczo-rozbiórkowe. 

b. Wykonanie fundamentów, murów i stropów żelbetowych. 

c. Montaż stropodachu wraz z pokryciem. 

d. Montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej. 

e. Roboty wykończeniowe wewnętrzne. 

f. Roboty wykończeniowe zewnętrzne. w tym  remont nawierzchni 

utwardzonych z kostki betonowej. 

B .Branża elektryczna  

a) Instalacja rozdziału energii, 

b) Instalacja elektryczna odbiorcza gniazd wtykowych i oświetlenia 

c) Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia centrali wentylacyjnej i elementu grzewczego 

rynien spustowych 

d) Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 

W tym  należy: 
a. dokonać rozbudowy istniejącej rozdzielnicy R4 o dodatkowe  zabezpieczenia 

nadmiarowo- prądowe dla instalacji gniazd i oświetlenia 

1. (dla pomieszczeń sali zajęć, zaplecza sali zajęć, gabinetu) oraz rozłącznik 
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2. bezpiecznikowy zasilający dodatkową rozdzielnicę Rpg 

b. zainstalować nową rozdzielnicę Rpg w pomieszczeniu gospodarczym 

C. Branża instalacyjna  
1. Centralne ogrzewanie  

2. Instalacje sanitarne-kanalizacji  sanitarnych 

3. Kanalizacja deszczowa 

4. Wentylacja mechaniczna  

Dane liczbowe  części  rozbudowy 

 

 

1 Powierzchnia zabudowy 194,12 m2 

2 Powierzchnia użytkowa 231,2 m2 

3 Powierzchnia całkowita 194,12 m2 

4 Kubatura 690 3 

 
 

3. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni. 

 
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) 

1.1 sala zajęć przedszkolnych 52,8 

1.2 gabinet 13,1 

1.3 zaplecze sali zajęć 44,1 

1.4 pom. gospodarcze 121,2 

Razem   m2                                                   231,2 

 

 
Zakres prac  objęty zamówieniem realizowany na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia zał nr 
2, dokumentacji projektowej branżowej( budowlana, sanitarna i elektryczna ),specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i  pozwolenia na budowę wydanego przez 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie  nr decyzji  AB.6740.III.444,2016,8 z dnia 15.02.2017 

 

Z postepowania wyłącza się wykonanie  schodów zewnętrznych i balustrad   wraz z 
montażem drzwi  z profili AL. ( wyjscie  boczne od strony zachodniej ) 
/uwzględnione   w opisie-na planie zagospodarowania / 
 

4. wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym: 

a) instrukcji pożarowej wraz z oznakowaniem obiektu i wyposażeniem w gaśnice i inne 
aparaty i urządzenia wynikające z instrukcji, 

b) instrukcji konserwacji i eksploatacji  części budynku zgodnie z: 
- zaleceniami producentów aparatów, maszyn i urządzeń zamontowanych w obiekcie, 
- zaleceniami producentów zamontowanych i wbudowanych materiałów i elementów 

wyposażenia, 
c) świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu – powykonawcze; 

d) przygotowanie obiektu do użytkowania, w tym skompletowanie i przekazanie 
dokumentacji powykonawczej,  

 
Na powyższy zakres prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 
 

1) dokumentacje techniczne eksploatacji i konserwacji; 

2) komplet atestów, certyfikatów, świadectw zgodności,  dopuszczenia  do stosowania itp.; 
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3) przekazać Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji złożonej do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, na podstawie, której Wykonawca uzyska prawomocną decyzję; 

4) skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentację eksploatacyjną; 
 

UWAGA  
 

1) Projektowane pomieszczenia sali zajęć będą dostępne dla osób  niepełnosprawnych bezpośrednio z 

poziomu terenu.  

2) Szczegółowy zakres robót określony jest w Szczegółowym Opisie Zamówienia - Załącznik Nr 2 

oraz w dokumentacji - Załącznik Nr 2A stanowiące Załączniki do Wzoru Umowy (Złącznik 

Nr 6) do SIWZ.  

5. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą Kodów CPV wg Wspólnego Słownika 

Zamówień:  

 

    
    

KOD OPIS 
 

45262800-9 Rozbudowa budynków 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262520-2 Roboty murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442110-1 Malowanie budynków 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45231300-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

44621110-3 Grzejniki centralnego ogrzewania 

44621112-7 Części grzejników centralnego ogrzewania 
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 

6. Rozwiązania równoważne: 

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub 

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że 

będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i 

funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały 

wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie 

zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

SIWZ. 

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, 

zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych 

materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w 

stosunku do materiałów opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, STWIORB ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których 

dotyczy. 

3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy 

muszą: 

a) Posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w 

dokumentacji,  

b) Posiadać stosowane dopuszczenia i atesty, 

4) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i 

musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić 

spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy 

zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są 

równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w 

dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia i STWIORB dopisuje wyrazy "lub 

równoważne" 

7. Wymagania wynikające z art. 30 ust. 8 pkt 1. Ustawy Pzp. 

Zamawiający zastrzega, iż roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania są 

przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne, w związku, z czym wymaga wykonania robót z 

uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym 

zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

8. Wizja lokalna. 
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1) Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego 
terenu do realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia miejsca robót oraz 
warunków związanych z wykonaniem remontu, będących przedmiotem zamówienia.  

2) Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym 
postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy-robót  
odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 

9. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w 

Załączniku nr 6 do SIWZ- Wzór Umowy 

1) Wymagania te określają w szczególności: 

a) rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia,  

b) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

ustawy, 

c) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań. 

2) Szczegółowy zakres czynności, które winny być wykonywane w trakcie realizacji 

zamówienia, w myśl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez osoby zatrudnione na umowę o 

pracę wW zamówieniu pn  Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Gościcinie  wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, -etap I  

a) wykonywanie czynności w zakresie robót ogólno-remontowych w oparciu o 

dokumentacje budowlana , w tym w szczególności: roboty konstrukcyjne, 

instalowanie stolarki  otworowej wewnętrznej i zewnętrznej ,roboty 

posadzkarskie, w zakresie cekolowania tynkarskie i malarskie, wymiana stolarki 

drzwiowej. 

b) wykonywanie czynności w zakresie robót elektrycznych, w tym w szczególności: 

wymianie instalacji elektrycznej, oświetleniowej ,rozdzielnic ,  

c) wykonywanie czynności w zakresie robót sanitarnych  wod- Kan , CO  i wentylacji 

mechanicznej  

3) Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynności zostaną 

powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które w/w 

czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub 

Podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.  

4) Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba 

lub osoby wykonujące w/w czynności. 

5) Czynności wykonywane przez kierownika robót, nie są czynnościami, które winny być 

wykonywane w trakcie realizacji zamówienia, w myśl art. 29 ust. 3a ustawy, przez 

osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

ROZDZIAŁ V ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY  

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w 
niniejszym zamówieniu. Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem 
zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 
obliczaniu jego wartości.  
Zakres robót podobnych przewidywanych odpowiednio  
1) Zamówienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 oraz dokumentacja - Załącznik Nr 2A- stanowiące 

Załączniki do Wzoru Umowy (Złącznik Nr 6) do SIWZ: 

a) Roboty ogólno-remontowe, w tym w szczególności: roboty rozbiórkowe, ziemne 

,murowe  posadzkarskie, w zakresie cekolowania tynkarskie i malarskie, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

b) Roboty sanitarne, w tym w szczególności: wymiana instalacji C.O wraz z montażem 

grzejników z termostatami, instalacja kanalizacji deszczowej ,instalacja wentylacji 

mechanicznej  

c) Roboty elektryczne, w tym w szczególności: wymiana instalacji elektrycznej wraz z 

wymianą opraw świetlnych, rozdzielnic itp. , 

d) Roboty obejmujące budowę i remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej 

ROZDZIAŁ VI OFERTY WARIANTOWE. INFORMACJA O MOZLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY  

RAMOWEJ. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

ROZDZIAŁ VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

1. Terminy wykonania zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez 

Wykonawcę w terminie do dnia 25.08.2017 r. łącznie z uzyskaniem decyzji prawomocnej na 

użytkowanie , z tym że: 

a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane 

przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 

04.08.2017 r., jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru 

końcowego; 

b) w terminie do dnia 25.08.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich 

formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

zamówienia, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać 

Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego 

objętego przedmiotem zamówienia. Do dnia 25.08.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia do użytkowania; 
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ROZDZIAŁ VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy, dokona najpierw oceny ofert, 

a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie 

z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postepowaniu. 

3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.: 

Wykonawca wykaże, że: 

 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonał co najmniej 

dwa zamówienia (umowy) obejmujące swym zakresem roboty remontowe o 

wartości brutto minimum 300 000 złotych każda, wykonane  w czynnym obiekcie  

użyteczności publicznej, tj.: w obiekcie, którego definicja określona jest w § 3 pkt 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j. 

Dz.U. 2015 poz. 1422); 

b) dysponuje niżej wymienionymi osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, 

które posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach, albo inne 

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania 

których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane 

wykonawcze w tej specjalności: 

 Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych, 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Uwaga 1: 
W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę 
wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, 
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie- na podstawie średniego kursu złotego w 
stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 
opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Uwaga 2: 
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. 
Uwaga 3: 
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Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego 
postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) 

 

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

5. Zamawiający wykluczy z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie 

wykaże spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w 

art. 23 ustawy.   

7. Spełnienie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów” 

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca 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, na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy. W celu oceny czy Wykonawca polegając na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 

Wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 

Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, 

Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca 

polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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b) zobowiązał się; do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.  

ROZDZIAŁ IX PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA, W  

TYM PODSTAWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5 USTAWY.  

 
1. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w 

tym: 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.  

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, wskazanych w Ogłoszeniu o 

zamówieniu i SIWZ, spośród okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy 

2. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy wykluczy z postepowania 

Wykonawcę:  

1) 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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513,1830 i 1844) 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 likwidacja jego majtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą, stosownych środków dowodowych;  

3) który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenie odszkodowania;  

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat, składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24 aa ustawy zbada, czy nie zachodzą wobec 

innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 

ustawy, jak również podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 

ustawy, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w ust. 2 

niniejszego rozdziału. 

4. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
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5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej bip  www.sspgoscicino.edu.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) 

oraz adresów Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634), o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 

ustawy, 

6. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają 

wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi  powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym post postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz 

pkt 16-20 ustawy oraz na podstawie określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu i SIWZ  

przesłankach z art. 24 ust.5 ustawy, może przedstawić dowody na to, , że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Art. 24 ust 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

8. Dla potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca jest zobowiązany 

złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w 

Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

ROZDZIAŁ X WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH  

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU  

PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i UST. 5 USTAWY.  

 
OŚWIADCZENIA SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień skalania ofert, oświadczenia w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, 

stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : 

1) nie podlega wykluczeniu i 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w formie dokumentu, którego 

wzór zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

3. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, 

Wykonawca zamieszcza informacje- o każdym z tych podmiotów- w Oświadczeniu, 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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potwierdzające brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzający 

spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim, powołuje się na ich 

zasoby. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim każdy z 

tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie 

każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, podpisuje osoba 

uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, 

celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w 

szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

1) Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do 

SIWZ). Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał 

informacje dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu 

zamówienia,  

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

d) czy podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 

6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) 

CZĘŚĆ B- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 

na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia  

 określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.  

8. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
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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;  

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami; 

9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje 

lub dokumenty w tym zakresie.  

10. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy, określonych przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia 

następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia — niżej wymieniony dokument składa każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach 

Wykonawca polega, niżej wymieniony dokument składany jest w odniesieniu do każdego 

z tych podmiotów): 

1) Odpisu 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. 

11. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 

24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

UWAGA: Powyższy dokument składany jest przez Wykonawców bez wezwania 

Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej bip. www.sspgoscicino.edu.pl informacji dotyczących między innymi 

nazw (firm) oraz adresów Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu. 

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 10— składa wyciąg 

z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, innego równoważnego 

dokumentu wydanego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 

24 ust. 5 pkt. 1. 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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13. Dokumenty, o których mowa w ust. 12 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w ust. 12, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 13 stosuje się. 

15. 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. 

16. 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 dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

17. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania 

określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej 

„rozporządzeniem ws. dokumentów". 

ROZDZIAŁ XI INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  

LUB DOKUMENTÓW.  

 
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz, U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830) 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca zobowiązany jest: 

1) złożyć ofertę - pod rygorem nieważności - w formie pisemnej; 

2) złożyć Oświadczenie - w formie pisemnej; 

3) złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws dokumentów -

dotyczące Wykonawcy (poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
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udzielenie zamówienia) i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy - w oryginale; 

4) złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu ws. dokumentów -inne 

niż oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 - w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem; Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej; 

5) złożyć inne dokumenty, o których mowa w ustawie — w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem;  

6) złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź 

przez osoby udzielające pełnomocnictwa; 

7) złożyć dokument wadium w oryginale – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie 

niż pieniężna. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą - inne niż określone w ust. 2 - oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r, o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 

ust. 3 ustawy. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na 

skutek wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone 

odpowiednio w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws 

dokumentów i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w 

wyznaczonym terminie, jeżeli ich treść we właściwej formie dotrze do Zamawiającego przed 

upływem wyznaczonego terminu! 

8. Zamawiający na swojej stronie internetowej /bip. www.sspgoscicino.edu.pl  

 opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. 

9. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie 

ustnej lub drogą telefoniczną. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

http://bip.starostwo.puck.pl/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/


 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. mjr Henryka Sucharskiego w  Gościcinie,ul. Wejherowska 22  

 Znak sprawy: SSP-G.271.01.2017 

 

 

19 
 

11. 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 SIWZ wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

ROZDZIAŁ XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o 

oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. 

ROZDZIAŁ XIII WADIUM.  

1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości:5 000.00 zł 

słownie : pięć tysięcy  złotych  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienionym, 

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych 

5) 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 

2014 r. poz. 1804) 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 

Bank  

Nr konta: 47 1160 2202 0000 0002 6038 8019  

 

z podaniem tytułu: wadium – 

 

Z dopiskiem: Przetarg nieograniczony- 
Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z 
instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap I na  działce nr 
1123 obr  Gościcino gm. Gościcino 
Nr sprawy ZNAK: SSP-G.271.01.2017 

 
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej 

staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za 

termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium 

na podanym rachunku bankowym. 

6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać 

bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 

kwoty wadium na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium 
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powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwałe tego 

dokumentu do całości oferty).  

W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 

przez beneficjenta (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie,84-241 Gościcino ul. 

Wejherowska 22 woj. Pomorskie)   dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania 

do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Samorządowej szkoły 

Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 ,84-241 Gościcino, albo żądania 

potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należy do osób 

umocowanych do występowania w imieniu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 

przy ul Wejherowskiej 22 , albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego 

czy kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu 

potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 ,84-241 Gościcino,woj. pomorskie  z 

żądaniem zapłaty). 

7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

ROZDZIAŁ XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, napisaną w języku polskim.  

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim:  

1) Oświadczenie; 

2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej 

załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

3) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia 

wadium w formie niepieniężnej. 

4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia-o ile ma zastosowanie. 

5) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu 

podwykonawcom części zamówienia. 

Uwaga !  
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre 
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, 
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z 
ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako 
niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 
1503 ze zm.). 

5. Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony 

wypełniony Formularz oferty. 

6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale 

lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 
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7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w 

sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 

na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów. 

9. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

10. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie 

przez osobę/y podpisujące ofertę. 

11. Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu 

wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 
 
 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

…………………………………………………………….. 

 

OFERTA NA PRZETARG PN.: „ 

 

” Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  
wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap i na 
działce nr 1123 obr Gościcino gm. Wejherowo 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 12. 05 . 2017 r. godz. 12 :15  

 

 

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 
 

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 

uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty 

zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/ 

opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana" (oprócz oznakowania jak w ust. 11). 

Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które 

postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym 

celu Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, 

podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z 

dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci 

Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę — za 

pokwitowaniem odbioru. 
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Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia oferty, a także oświadczeń lub 
dokumentów: 
• Ofertę, oświadczenia lub dokumenty ułożyć w grupach, wg kolejności: 
a) Formularz oferty + 
b) załączniki do oferty, 
• wszystkie kartki ponumerować i spiąć /zszyć/ zbindować itp. (za wyjątkiem: 
dokumentu wadialnego, tj. oryginału gwarancji/poręczenia/ oraz ewentualnych dokumentów 
zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy). 

ROZDZIAŁ XV MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT   

 

1. Miejsce składania ofert:Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie ul. Wejherowska 

22,84-241 Gościcino  – sekretariat do dnia 12.05.2017 r., do godziny 12.00 zaadresować 

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 12.05.2017 r. 

roku, o godzinie 12.15. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.sspgoscicino.edu.pl 

informacje dotyczące: 

1) - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) - ceny, 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy i w ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. INFORMACJE W SPRAWIE  

WALUT OBCYCH.  

1. Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia- rozdz. III i opis zamówienia- rozdz. IV 

SIWZ określi całkowitą cenę za przedmiot zamówienia odpowiednio dla Części, na jaką składa 

ofertę, w złotych polskich (PLN) w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załączniku nr 1 do 

SIWZ. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą 

z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 710). 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, w 

tym warunki i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 

3. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką Wykonawca chce uzyskać 

za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z określeniem tego wynagrodzenia 

podanym w art. 632 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2017 poz. 459). Oznacza to, że Wykonawca 
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przygotowując ofertę oprócz prac i robót wynikających z dokumentacji oraz projektu umowy, 

powinien przewidzieć inne okoliczności, które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu 

tego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności prawa budowlanego, 

normami oraz sztuką budowlaną i które są konieczne do prawidłowego wykonania 

zamówienia. Tak wyliczoną cenę ryczałtową wraz z naliczonym podatkiem VAT Wykonawca 

obowiązany jest wpisać w formularzu oferty (Załącznik nr 1do SIWZ). 

4. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres 

realizacji Umowy  i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych 

we Wzorze Umowy). 

5. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

8. Wszystkie wartości określone w Formularzu oferty, muszą być wyrażone w złotych polskich 

z dokładnością do 1 grosza, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

9. W przypadku poprawianiu omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie 

z art. 87 ust. 2 ustawy. 

10. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

11. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie 

postępował zgodnie z art. 90 Ustawy.  

12. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na 

poczet wykonania zamówienia. 

ROZDZIAŁ XVII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT   

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone  

2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 
kryteriami:  

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

. Zamawiający określił  następujące kryterium oceny ofert: 

Lp. Kryterium Waga kryterium 
Maksymalna ilość punktów 

możliwa  
do uzyskania w kryterium 

1 Cena brutto oferty (Pc) 60  60 pkt 
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2 
Okres udzielonej gwarancji na wykonane 
prace (Pg) min. 36 m-cy – max. 60 m - ce 

 30  30 pkt 

4 

Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

 a których wykonanie jest niezbędne 
 do prawidłowego wykonania  

lub zakończenia prac (Pk) 

10 10 pkt. 

Razem (Pn) 100  

 

2. Sposób oceny oferty: 

1. Cena oferty brutto – waga kryterium – 60% 

                                           cena najniższej  spośród ocenianych ofert (brutto) 
Pc = ----------------------------------------------------------------- x 100 X 60% 

cena ocenianej oferty (brutto) 
 

2. Gwarancja – waga kryterium – 30%  

 

                          okres udzielonej gwarancji na wykonane prace  ocenianej oferty  
Pg =   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30% 

                           najdłuższy okres udzielonej gwarancji na wykonane prace  
                                                      spośród  ocenianych ofert  
 

2a.  Gwarancję należy podać w pełnych miesiącach. W innym przypadku gwarancja zostanie 

zaokrąglona zgodnie z zasadą zaokrąglenia (poniżej 5 należy końcówkę pominąć, 

powyżej  i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

2b. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni wartości w kryterium - gwarancja                    

w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie,  że oferuje on graniczną (min. 36 m-cy)  

wymaganą przez Zamawiającego wartość. 

2c. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję wyższą niż wartość maksymalną  tj. 

60 m - cy Zamawiający do przeliczenia kryterium przyjmie wartość  - 60 m-cy. 

 
           3. Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót nieobjętych zamówieniem     

             podstawowym – waga kryterium – 10% 

3.1.  Wartość % należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni wartości w kryterium – ryzyko (…)                   

w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie,  że oferuje on graniczną wymaganą przez 

Zamawiającego wartość (0%). 

3.3. Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia prac to 

deklaracja Wykonawcy co do przyjęcia ryzyka poniesienia w trakcie realizacji 

zamówienia, określonej wartości robót wyrażonej w procentach w stosunku do wartości 

oferty brutto, które wykonawca wykona w ramach umowy ryczałtowej. Wartość robót 

nieobjętych zamówieniem podstawowym ustalana będzie w trakcie realizacji umowy w 

oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, poddany szczegółowej analizie przez 

Zamawiającego. Wartość robót nieobjętych zamówieniem podstawowym będzie 
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stanowiła wartość, na którą Zamawiający zweryfikuje wycenę tych robót sporządzoną 

przez Wykonawcę, zarówno co do zakresu robót jak i co do ich wyceny. 

Roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym o wartości powyżej zadeklarowanej przez 

wykonawcę kwoty, będą rozpatrywane w odrębnym trybie. 

 

% wartość robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym w stosunku do ceny oferty  

Punkty 
 

0 % 0 

do 2 % włącznie 1 

do 4 % włącznie 3 

do 7 % włącznie 5 

do 10 % włącznie 8 

powyżej 10 % 10 

            Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą 
liczbę punktów według zasady: 
                     Pn = Pc + Pg + Pk 
 
 gdzie:  

Pn – sumaryczna ilość punktów badanej oferty; 
   

Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Pn będzie 
największa. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku uzyskania przez dwie 
lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze 
ofertę z niższą ceną.  

Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

ROZDZIAŁ XVIII INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ  

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O  

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.  

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy. 

Zawiadomienie to zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w 

ofercie Wykonawcy lub faksem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli wskazane 

próby przesłania drogą elektroniczną i faksem będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie 

przesłane faksem na numer faksu lub adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie 

internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.  

2. Z wybranym. Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w 

terminie określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy 

w sposób podany w ust. 1. 
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4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to 

Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej 

ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia . Z treści powyższej 

umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 

współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia.  

5. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które 

będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp. 

6. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora  nadzoru, w terminie do 7 dni od dnia przesłania informacji o 

wyborze oferty najkorzystniejszej oferty: 

1) kosztorysy opracowane metodą kalkulacji uproszczonej  na podstawie, których 

Wykonawca skalkulował cenę oferty biorąc pod uwagę podział branżowy przedmiotu 

zamówienia oraz zestawienie materiałów, zestawienie robocizny, zestawienie sprzętu, 

tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie kwot składających się na cenę 

zamówienia. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez Zamawiającego w 

przekazanych dokumentach Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni 

od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

2) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z zaświadczeniami lub decyzjami o wpisie do centralnego rejestru 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z 

uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualnymi wpisami na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - w przypadku podmiotów 

krajowych; dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, 

3) uzgodniony z inwestorem i  Inspektorem  nadzoru „Szczegółowy harmonogram 

rzeczowo –  terminowo - finansowy”. W „Harmonogramie" Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji z 

uwzględnieniem terminów wyszczególnionych w § 2 Wzoru mowy (Załącznik nr 6 do 

SIWZ). W poszczególnych miesiącach Wykonawca zobowiązany jest wpisać planowane 

kwoty przerobów. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez Inżyniera 

Kontraktu lub Zamawiającego w przekazanym „Harmonogramie”, Wykonawca 
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zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Inspektora 

Nadzoru lub Zamawiającego. Zaakceptowany przez Zamawiającego „Harmonogram” 

będzie stanowił załącznik do umowy.  

ROZDZIAŁ XIX ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% 
zadeklarowanej ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w 
jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(t.j. Dz.U. 

2016 poz. 359)  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
w innych formach. 

4. Dokument gwarancji lub poręczenia zawierać ma bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie 
gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o 
niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej 
Umowy. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od 
spełnienia przez beneficjenta (Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w 
Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino) dodatkowych warunków (np. żądanie 
przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego  rachunek Zamawiającego, 
albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do 
osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania 
np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów 
(oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

5. Dokument gwarancji lub poręczenia musi być egzekwowalny i wykonalny na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji/poręczenia 
wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia).  

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego – Bank NBP Nr konta: 47 1160 2202 0000 0002 6038 8019  

podaniem tytułu:  
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Dla zadania  pn  ‘’Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Gościcinie  wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -
etap I na  działce nr 1123 obr  Gościcino gm. Gościcino  

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym 

9. 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 prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący 
sposób: 

1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane. 

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać 
przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.   

ROZDZIAŁ XX INFORMACJE W SPRAWIE POSTANOWIEŃ UMOWY.   

 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy  

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w 

szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy. 

3. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian. 

ROZDZIAŁ XXI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 

VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

4. Ze względu na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. W związku z tym, że wartość zamówienia jest niniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, terminy na wniesienie odwołania określają art. 182 

ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 3 pkt 2, art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 

3 lit. a ustawy. 

ROZDZIAŁ XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu 

postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 

udostępnia się po ich otwarciu. 

3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

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. 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 lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 

badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, 

nie później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo 

w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

8. 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 one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust.4 ustawy. 

9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego 

charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające 

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. 

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający może udostępnić 

Wykonawcy Załączniki (wzory formularzy) w wersji edytowalnej, po otrzymaniu wniosku 
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przesłanego elektronicznie lub faksem, z wyłączeniem tych załączników, których wersja 

edytowalna została zamieszczona już na stronie internetowej. 

 

ROZDZIAŁ XXIII INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE  

 

1. Zamawiający żąda wskazania w Załączniku nr 7 do SIWZ części zamówienia, których 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania nazw (firm) 

podwykonawców . 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez Wykonawcę. 

3. Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo zostały określone 

w Załączniku nr 6 do SIWZ –Wzorze Umowy.  

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW   

 
ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 

Załącznik Nr 1  
 

Formularz oferty  -plik został zamieszczony również w wersji edytowalnej 
na stronie internetowej Zamawiającego 

 
Załączniki Nr 2 Oświadczenie (wzór) - plik został zamieszczony również w wersji 

edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego 

 
Załącznik nr 7  Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia - plik 

został zamieszczony również w wersji edytowalnej na stronie 
internetowej Zamawiającego 

 

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ- O ILE MA ZASTOSOWANIE 

Załączniki Nr 2.1. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

DOKUMENT SKŁADANY BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
Wykonawca nie załącza dokumentu do oferty, ponieważ oświadcza się co do faktu, że nie przynależy 

do Grupy Kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postepowaniu. Informacje o 

innych Wykonawcach Wykonawca może uzyskać uczestnicząc w sesji otwarcia ofert lub z informacji 

zamieszczanej przez Zamawiającego na podstawie ar. 86 ust.5 Ustawy. 

Załączniki nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - plik został zamieszczony również w wersji 
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego 

 
 
DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załączniki nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 
Załączniki nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 
 
 
POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

Załącznik nr 6  Wzór Umowy 

Załączniki opisujące przedmiot zamówienia: 

1. Załacznik_2_opis przedmiotu zamówienia  

2. Dokumentacja projektowa  branżowa  

a) Budowlana 

b) Elektryczna 

c) Sanitarna  

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

 

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 
 

Załącznik Nr 1  
 

Formularz oferty  -plik został zamieszczony również w wersji edytowalnej 
na stronie internetowej Zamawiającego 
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ZNAK:SSP.271.01.2017 

Formularz oferty (Wzór) 
 ________________________/_________ 2017 r. 

Dane Wykonawcy (w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy podać dane lidera): 

Numer telefonu i numer faksu do kontaktów ____________________________________________________________ 

e-mail: do  kontaktów ________________________________________________________________________________ 

adres http:// _________________________________________________________________________________________ 

Województwo, w którym mieści się siedziba Wykonawcy _________________________________________________ 

Nr rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
OFERTA dla  
 
SAMORZADOWA SZKOŁA PODSTAWOWA  
  im. mjr Henryka Sucharskiego 
W     GOŚCICINIE 
U. WEJHEROWSKA 22 
84-241 GOŚCICINO   
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 
” Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z 
instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap i na działce nr 
1123 obr Gościcino gm. Wejherowo 

 

my niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełne nazwy i adresy 

wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
 

1) Cena oferty: 

cenę netto:    ............................... zł 

Podatek VAT (……%):   ............................... zł 

cenę brutto:    ............................... zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

zgodnie  z Formularzem cenowym oraz wymogami określonymi w SIWZ. 
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego. 

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________. Wartość towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) 

powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł netto. 

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie  będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 
netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego 

przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

- Formularz cenowy  
Wymagane jest wypełnienie wszystkich wskazanych pozycji tabeli. 

L.p Zakres robót budowlanych 
Wartość Robót 

budowlanych brutto  

1 2 3 

Zakres zamówienia zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia (SOPZ) - Załącznik Nr 2 oraz w 
dokumentacji - Załącznik Nr 2A -  stanowiące Załączniki do Wzoru Umowy (Złącznik Nr 6) do SIWZ.   

1 
Przebudowa j i rozbudowa budynku  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 
na dz nr 1123 obr Gościcino  gm.Wejherowo  Br budowlana  

 zł 

2 Branża sanitarna zł 

3 Branża elektryczna i teletechniczna  zł 

4 
Roboty  zewnętrzne  

zł  

5 
RAZEM (suma wierszy od 1 do 4)  

 
zł 

Uwaga: Wartość brutto podana przez Wykonawcę w wierszu 6 tabeli winna być 
równa cenie brutto podanej w ust. 1 pkt 1 w niniejszym załączniku 

 

2) Gwarancja: 

Udzielam/y na przedmiot zamówienia pisemnej gwarancji na okres ………….. m-cy  (należy 

wpisać okres gwarancji od 36 do 60 m- cy).  

Uwaga:  

1) Okres gwarancji liczony jest w latach. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata. 

Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat.  

2) Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 3 lata– oferta takiego 

Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.  

3) Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” dłuższy niż 60 m-cy ––nie będzie to 

dodatkowo punktowane.  

4) Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji w zostanie wpisany w umowie na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

3) Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót nieobjętych zamówieniem 

podstawowym 

Deklaruję/my ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót nieobjętych zamówieniem 

podstawowym ……………… % w stosunku do ceny oferty brutto podanej w ust. 1 pkt 1 w 

niniejszym załączniku 

Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 

określonych w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że ceny przedstawione w Formularzu ofertowym uwzględniają wartość całego 
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zakresu przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w SIWZ Wzór Umowy i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z ofertą oraz  

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Wadium w wysokości ……………………………… zł wniosłem/wnieśliśmy w formie 

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

7. Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr 

…………………………………………………………………………………………………… 
(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza) 

8. Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione 

przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane. 

9. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję/emy się do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej w 

formie .......................................................................... 

10. Oświadczamy, że informacje, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 2164 z późn. zm.) - zawiera załącznik do oferty. 

11. W załączeniu przedkładamy: 

1) _____________________________________; 

2) _____________________________________; 

3) _____________________________________. 

 
 

_________________________________ 
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
*) Wszystkie ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

**)Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia 
powyższego pola oznaczonego, Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

***) Zaznaczyć właściwe 
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Załączniki Nr 2 Oświadczenie (wzór) - plik został zamieszczony również w wersji 

edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego 
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ZNAK:SSP-G.271.01.2017 

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE 

z art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 Działając na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) załączam do oferty w niniejszym 

postępowaniu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca: 

 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu 

- zwane dalej „Oświadczeniem Wstępnym”. 
 

Część I – Informacje dotyczące Zamawiającego i postępowania 
 

1. Zamawiający, któremu składane jest Oświadczenie Wstępne. 

Lp. Kategorie danych odnoszących się do 

Zamawiającego 

Informacje dot. Zamawiającego 

1.1 Nazwa Zamawiającego SAMORZADOWA  SZKOŁA PODSTAWOWA  W 
GOSCICINIE 
UL. WEJHEROWSKA 22 
84-241 GOŚCICINO  

woj. Pomorskie, 
Kraj: Polska 

1.2 PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT SAMORZADOWA  SZKOŁA PODSTAWOWA  W 
GOSCICINIE 
UL. WEJHEROWSKA 22 
84-241 GOŚCICINO  

woj. Pomorskie, 
Kraj: Polska 

1.3 Adres do korespondencji SAMORZADOWA  SZKOŁA PODSTAWOWA  W 
GOSCICINIE 
UL. WEJHEROWSKA 22 
84-241 GOŚCICINO  

woj. Pomorskie, 
Kraj: Polska 

1.4 E-mail do korespondencji sekretariat@sspgoscicino.pl, 

1.5 Faks do korespondencji faks: +48 58 6728123 

1.6 Adres strony internetowej l www.sspgoscicino.edu.pl 

 

Załącznik Nr 2  

http://l/
http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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2. Dane postępowania w którym składane jest Oświadczenie Wstępne. 

 

Lp. Kategorie danych odnoszących się do 

postępowania 

Informacje dot. postępowania 

2.1 Nazwa zamówienia  Przebudowa i rozbudowa budynku 
Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Gościcinie  wraz z instalacjami wentylacji 
mechanicznej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, -etap i na działce nr 1123 obr 
Gościcino gm. Wejherowo 
 

2.2 Numer sprawy SSP-G.271.01.2017 

2.3 Data publikacji ogłoszenia na stronie 

internetowej Zamawiającego  

www.bip.sspgoscicino.edu.pl 

27.04.2017 r. 
Ogłoszenie  
nr 75147 - 2017 z dnia 2017-04-27 r 

 
Część II – Informacje dotyczące Wykonawcy lub innego podmiotu 

 
3. Dane dotyczące Wykonawcy składającego Oświadczenie Wstępne. 

Lp. Dane dotyczące Wykonawcy Informacje  

3.1 Nazwa Wykonawcy  

3.1* Nazwa/y Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia** 

 

3.3 Adres do korespondencji ul.  
..-…    
woj.  
kraj:  

3.4* E-mail do korespondencji ………………..@...........l 

3.5* Faks do korespondencji ….. ……-…..-…… 

3.6* Adres strony internetowej …………………….. 

3.7 Czy Wykonawca jest 
mikroprzedsiębiorstwem albo małym albo 

średnim przedsiębiorstwem 

Mikroprzedsiębiorstwo *–  
Małe przedsiębiorstwo *–  
Średnie przedsiębiorstwo * -  

3.8* Inne dane  

* Zgodnie z art. 105 i 106 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zmianami):  

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 

złotych 10 milionów euro. 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w 

złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyłyrównowartości w 

złotych 43 milionów euro. 

4. Dane dotyczące innego podmiotu na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.*** 

 

Lp. Dane dotyczące innego podmiotu Informacje  

4.1* Nazwa innego podmiotu  

4.2* Adres do korespondencji ul. …………………..,  
..-…   ……………….., 
woj. …………………., 
Kraj: ………………… 

4.3* E-mail do korespondencji ………………..@...........l 

4.4* Faks do korespondencji ….. ……-…..-…… 

4.5* Adres strony internetowej …………………….. 

4.6* Inne dane  

 

 
Część III – Oświadczenie  

w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania 

 

5. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie Wstępne w niniejszym 

postępowaniu nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

………………………………………………………………………………………………****  

6. Oświadczam, że inny podmiot ………………………………………………………,*** na zdolnościach lub 

sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;  

………………………………………………………………………………………………****  

7. Oświadczam, że Wykonawca składający Oświadczenie Wstępne w niniejszym 

postępowaniu nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych to jest oświadczamy, że nie zachodzą: 

1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 
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3) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

………………………………………………………………………………………………****  

8. Oświadczam, że inny podmiot ………………………………………………………,*** na zdolnościach lub 

sytuacji którego Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w niniejszym postępowaniu, nie podlega wykluczeniu w zakresie przesłanek 

o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych to jest 

oświadczamy, że nie zachodzą: 

1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

3) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

4) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i określone w dokumentacji postępowania; 

………………………………………………………………………………………………****  

 

Część IV – Oświadczenie  

w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

9. Oświadczam, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w dokumentacji postępowania spośród warunków wymienionych w art. 22 

ust. 1b ustawy – Prawo zamówień publicznych, w zakresie zdolności technicznej i 

zawodowej: 

UWAGA: 
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego  w 

Gościcinie  przy ul. Wejherowskiej 22  etap I na działce nr 1123 obr. Goscicino  gm. Wejherowo 

 
a) W zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie - należycie wykonałem co najmniej dwa zamówienia (umowy), których przedmiot 

obejmował swym zakresem roboty remontowe o wartości brutto minimum 300 000 

złotych każda, wykonane  w czynnym obiekcie  użyteczności publicznej, tj.: w obiekcie, 

którego definicja określona jest w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) ; 

b) W zakresie zdolności technicznej obejmującej osoby, dysponuję niżej wymienionymi 

osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z ustawą z 
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dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych 

specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych 

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 

uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności: 

 Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

urządzeń elektroenergetycznych, 

 Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Uwagi dotyczące zamówienia:  

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach 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. Zamawiający ocenia, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, 

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8. W odniesieniu do warunków dotyczących 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2) W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę 

wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie- na podstawie średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku 

Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę. 

4) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami 

będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) 

 

 

Część V – Oświadczenia w zakresie innych informacji 

10. Jednocześnie: 
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1) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w 

częściach II, III i IV są dokładne, prawidłowe i prawdziwe oraz że zostały 

przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w 

błąd w tym konsekwencji wykluczenia Wykonawcy, który w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

2) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez 

zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie oświadczeń i 

dokumentów, w zakresie określonym w dokumentacji postępowania i z 

zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych; 

3) Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający uzyskał 

dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione 

w: ……………… [wskazać Część/ustęp/punkt(-y), których to dotyczy]* niniejszego 

Oświadczenia Wstępnego, na potrzeby niniejszego postępowania. 

 

Miejscowość ___________________ data ___________________ 

 
___________________________ 

(podpis osoby uprawnionej   
do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*  Wypełnić tylko jeżeli dotyczy; 

**  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Oświadczenie Wstępne składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; Oświadczenie Wstępne potwierdza spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu; Brak podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 -22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych odnosi się do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

*** Wypełnić danymi wszystkich innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega; 

**** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -22-i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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Załącznik nr 7  Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia - plik 

został zamieszczony również w wersji edytowalnej na stronie 
internetowej Zamawiającego 
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Oświadczenie 
o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia  

 
Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 
                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy*) 

___________________________________________________________________________ 
(adres siedziby Wykonawcy*) 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

” Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z 
instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap i na działce nr 
1123 obr Gościcino gm. Wejherowo’’ 
 
 

niniejszym oświadczam, iż: 

1) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia**: 

Lp. 
Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest 

znana) 
Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy 

powierzyć podwykonawcy 

 
 
 

 

 
 
 

 

2) zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części 

zamówienia i jednocześnie powołujemy się na ich zasoby, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu, o których mowa w SIWZ, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 

ustawy: 

Lp. 
Nazwa (firma) podwykonawcy (innego 

podmiotu) 
Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy 

powierzyć innemu podmiotowi (podwykonawcy) 

 
 
 

 

 
 
 

 

________________________________ 
czytelny podpis lub podpis i stempel osoby/osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

* ) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie – należy podać pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców; 

**) Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, jeżeli są znani.  

  

Załącznik Nr 7  
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ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ- O ILE MA ZASTOSOWANIE 

Załączniki Nr 2.1. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

 

 
ZNAK: SSP-G271.01.2017 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO  
DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia: 
” Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z 
instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap i na działce nr 
1123 obr Gościcino gm. Wejherowo 
 

………………...…………………………………………………………………………………………...…………………… 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

Zobowiązuję się do oddania na rzecz:  

……………………..…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 

zasobów w niżej określonym zakresie (zaznaczyć właściwe): 

 zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe, doświadczenie) 

na okres …………………………………………………………………………………..……………………………………... 
(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób) 

Z wykonawcą łączy mnie stosunek prawny wynikający z: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
(wskazać charakter stosunku) 

Sposób udziału w realizacji zamówienia w: 

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

Uwaga: Jeżeli podmiot udostępnia wykonawcy zdolności zawodowe (kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie) wymagane jest opisanie udziału w sposób wskazujący, czy podmiot udostępniający 
zdolności zrealizuje (podwykonawstwo) roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 
 
  ........................... dnia .................................      ………………………………………………………………….…….. 

/Podpis Wykonawcy/ 

UWAGA 
Powyższe zobowiązanie musi być złożone w formie oryginału i podpisane przez podmiot 
udostępniający zasób. 
  

Załącznik Nr 2.1 
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DOKUMENT SKŁADANY BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
Wykonawca nie załącza dokumentu do oferty, ponieważ oświadcza się co do faktu, że nie przynależy 

do Grupy Kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postepowaniu. Informacje o 

innych Wykonawcach Wykonawca może uzyskać uczestnicząc w sesji otwarcia ofert lub z informacji 

zamieszczanej przez Zamawiającego na podstawie ar. 86 ust.5 Ustawy. 

Załączniki nr 3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej - plik został zamieszczony również w wersji 
edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego 

 
 

ZNAK:SSP-G.271.01.2017  

Oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego  w 

Gościcinie  przy ul. Wejherowskiej 22  etap I na działce nr 1123 obr. Goscicino  gm. Wejherowo 

niniejszym oświadczam, iż*): 
 
- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami,  

którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**: 
 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

   

   

 
____________data ___________________ 

___________________________ 
(podpis składającego oświadczenie) 

*) Niepotrzebne skreślić, 
**) Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,  
którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. 
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
  

Załącznik Nr 3  
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DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
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Załączniki nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych 
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Załącznik składany na wezwanie Zamawiającego 
ZNAK: SSP-G.271.01.2017 

Wykaz wykonanych robót budowlanych- wzór 
 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
Dla zadania  pn  ‘’Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z instalacjami wentylacji 
mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap I na  działce nr 1123 obr  Gościcino gm. Gościcino  

  
Przedstawiam wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 
którego opis sposobu oceny zawarty jest w ogłoszeniu i w SIWZ: 
L.p. Przedmiot zamówienia wykonanych robót budowlanych w 

czynnym obiekcie użyteczności publicznej (opis zakresu 
robót stosownie do wymaganego w treści SIWZ warunku 

udziału w postępowaniu (  
 

Wartość  brutto 
wykonanego 

zamówienia w zł 
(Roboty remontowe w 

czynnym obiekcie  
użyteczności publicznej 
wartości brutto minimum 
300 000 złotych każda 

 
 
 

Podmiot na rzecz, którego roboty 
wykonano 

(nazwa i adres) 
 

 
Daty wykonania 
OD               DO 

 

Dowo
dy 

Informacje 
uzupełniające 

dd/m
m/rrrr 

dd/m
m/rrrr 

Zasoby 
innego 
podmi

otu 

Nazwa 
innego 
podmi

otu 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

Załącznik Nr 4  
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L.p. Przedmiot zamówienia wykonanych robót budowlanych w 
czynnym obiekcie użyteczności publicznej (opis zakresu 

robót stosownie do wymaganego w treści SIWZ warunku 
udziału w postępowaniu (  

 

Wartość  brutto 
wykonanego 

zamówienia w zł 
(Roboty remontowe w 

czynnym obiekcie  
użyteczności publicznej 
wartości brutto minimum 
300 000 złotych każda 

 
 
 

Podmiot na rzecz, którego roboty 
wykonano 

(nazwa i adres) 
 

 
Daty wykonania 
OD               DO 

 

Dowo
dy 

Informacje 
uzupełniające 

dd/m
m/rrrr 

dd/m
m/rrrr 

Zasoby 
innego 
podmi

otu 

Nazwa 
innego 
podmi

otu 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
____________data ___________________ 

___________________________ 
(data i czytelny podpis, bądź podpis i stempel imienny osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
Uwaga do kol.7 

1. Wpisać nazwę dowodu określającego, że roboty budowlane zostały wykonane należycie 

2. Do wykazu należy  załączyć dowody potwierdzające, że powyższe  roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 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 
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3. Jeżeli Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego wskazane w wykazie roboty zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

Uwaga do kol.8 
1. Zaznaczyć znakiem „X”, tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełnienia warunku udziału. 

2. Jeżeli dla wykazania spełnienia warunku udziału Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, to w takim przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji 

danego podmiotu. 

Uwaga do kol. 9-  
Wpisać nazwę innego podmiotu na zasobach którego Wykonawca polega. 
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Załączniki nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

 
  



 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. mjr Henryka Sucharskiego w  Gościcinie,ul. Wejherowska 22  

 Znak sprawy: SSP-G.271.01.2017 

 

 

52 
 

 

 
Załącznik składany na wezwanie Zamawiającego 

ZNAK: SSP-G.271.01.2017 
 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę  
do realizacji zamówienia - wzór 

 
Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

___________________________________________________________________________ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 ‘’Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z 
instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap I na  działce nr 
1123 obr  Gościcino gm. Gościcino  

 
Oświadczam/y, że do realizacji przedmiotowego zamówienia będą skierowane niżej wymienione 
osoby: 

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia n/w funkcji  przez jedną osobę. 

 

Imię i nazwisko osób, które będą pełnić poszczególne funkcje ze 
wskazaniem podstawy do dysponowania n/w osobą   

Kwalifikacje  
zawodowe 

 

Zakres  
powierzonych 

czynności 
 

 
………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………….………… 

podstawa dysponowania *: 

 
…………………………………………..…………… 

uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, 

 

Kierownik budowy 
 

 
………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………….………… 

podstawa dysponowania *: 

 

uprawnienia w specjalności instalacji  

Kierownik robót 

 
………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………….………… 

podstawa dysponowania * 

uprawnienia w specjalności sanitarnej  
 

Kierownik robót  

)*  dysponowanie: osoba na podstawie np. Umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji 

przez inny podmiot 
 ____________data ___________________ 

___________________________ 
(data i czytelny podpis, bądź podpis i 

stempel imienny osoby/osób 
upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

Załącznik Nr 5  
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POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
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Załącznik nr 6  Wzór Umowy 

 
 
 
 

Projekt Umowy 
 
 

w dniu …………….. pomiędzy  
Gminą Wejherowo, z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, 
NIP: 588-237-58-50 
– reprezentowaną przez  Dyrektora Samorządowej Szkoły podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 
22,84-241Gościcino, który działa w niniejszej umowie wyłącznie w imieniu i na rzecz Gminy Wejherowo – mgr 
Arkadiusz Malinowski   zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
reprezentowanym przez : 
…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:  

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn  

 ‘’Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  wraz z instalacjami 
wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, -etap I na  działce nr 1123 obr  Gościcino gm. 
Gościcino  

 

2. Zakres, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie  
 

rozbudowy budynku o pomieszczenie sali zajęć przedszkolnych zlokalizowanej w poziomie 
przyziemia, w części północno-zachodniej budynku. Ponadto zaprojektowano zabudowę 
części dziedzińca szkoły w tym samym poziomie, z przeznaczeniem na pomieszczenie 
gospodarcze.  
 
 

A. Branża budowlana  

1. Prace przygotowawczo-rozbiórkowe. 

2. Wykonanie fundamentów, murów i stropów żelbetowych. 

3. Montaż stropodachu wraz z pokryciem. 

4. Montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej. 

5. Roboty wykończeniowe wewnętrzne. 

6. Roboty wykończeniowe zewnętrzne. w tym  remont nawierzchni utwardzonych z kostki 

betonowej. 

 
Branża elektryczna  

1. Instalacja rozdziału energii, 
2.  Instalacja elektryczna odbiorcza gniazd wtykowych i oświetlenia 
3. Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia centrali wentylacyjnej i elementu 

grzewczego rynien spustowych 

4. Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych 

W tym  należy: 
a. dokonać rozbudowy istniejącej rozdzielnicy R4 o dodatkowe  zabezpieczenia 

nadmiarowo- prądowe dla instalacji gniazd i oświetlenia 
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1. (dla pomieszczeń sali zajęć, zaplecza sali zajęć, gabinetu) oraz rozłącznik 

2. bezpiecznikowy zasilający dodatkową rozdzielnicę Rpg 

b. zainstalować nową rozdzielnicę Rpg w pomieszczeniu gospodarczym 

C. Branża instalacyjna  
1. Centralne ogrzewanie  

2. Instalacje sanitarne-kanalizacji  sanitarnych 

3. Kanalizacja deszczowa 

4. Wentylacja mechaniczna  

Dane liczbowe  części  rozbudowy 

 

 

1 Powierzchnia zabudowy 194,12 m2 

2 Powierzchnia użytkowa 231,2 m2 

3 Powierzchnia całkowita 194,12 m2 

4 Kubatura 691 3 

 
 

3) Zestawienie pomieszczeń i powierzchni. 

 
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) 

1.1 sala zajęć przedszkolnych 52,8 

1.2 gabinet 13,1 

1.3 zaplecze sali zajęć 44,1 

1.4 pom. gospodarcze 121,2 

Razem   m2                                                   231,2 

 

 
Zakres prac  objety zamówieniem realizowany na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia zał nr 
2 ,dokumentacji projektowej  branżowej( budowlana,sanitarna i elektryczna ) ,specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót  i  pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie  nr decyzji  AB.6740.III.444,2016,8 z dnia 15.02.2017 

 

Z postepowania wyłącza się wykonanie  schodów zewnętrznych i balustrad   wraz z 
montażem drzwi  z profili AL. ( wyjscie  boczne od strony zachodniej ) 
/uwzglednione   w opisie-na planie zagospodarowania / 

 
4.wykonanie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym: 

a. instrukcji pożarowej wraz z oznakowaniem obiektu i wyposażeniem w gaśnice i inne aparaty i 

urządzenia wynikające z instrukcji, 

b. instrukcji konserwacji i eksploatacji  części budynku zgodnie z: 

c. - zaleceniami producentów aparatów, maszyn i urządzeń zamontowanych w obiekcie, 

d. - zaleceniami producentów zamontowanych i wbudowanych materiałów i elementów 

wyposażenia, 

e. świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu – powykonawcze; 

f. przygotowanie obiektu do użytkowania, w tym skompletowanie i przekazanie dokumentacji 

powykonawczej,  

Na powyższy zakres prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 
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a. dokumentacje techniczne eksploatacji i konserwacji; 

b. komplet atestów, certyfikatów, świadectw zgodności,  dopuszczenia  do stosowania itp.; 

c. przekazać Zamawiającemu jeden komplet dokumentacji złożonej do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, na podstawie, której Wykonawca uzyska prawomocną decyzję; 

d. skompletować i przekazać Zamawiającemu dokumentację eksploatacyjną; 

 
UWAGA  
 

Projektowane pomieszczenia sali zajęć będą dostępne dla osób  niepełnosprawnych 
bezpośrednio z poziomu terenu.  

 
§ 2 

Termin realizacji 

1. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy. 
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót do 7 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy i będzie je 

kontynuował, z najwyższą starannością, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 
wykonania umowy.  

3. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę w 
terminie do dnia 25.08.2017 r. łącznie z uzyskaniem decyzji prawomocnej na użytkowanie , 
z tym że: 
1) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem Umowy winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, 

przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 04.08.2017 r., jednak nie później niż 

na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane 
Zamawiającemu do odbioru końcowego; 

2) w terminie do dnia 25.08.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności 

umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem Umowy, tj. zawiadomić 
właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on 
sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem Umowy. Do dnia 25.08.2017 r. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy do użytkowania; 
4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę uzyskania ostatecznej decyzji  na 

użytkowanie obiektu wraz z jej przekazaniem Zamawiającemu, po wcześniejszym, potwierdzonym przez 
inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu Umowy oraz dostarczeniu kompletnych materiałów odbiorowych. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie terenu budowy; 
2) zapewnienie nadzoru; 
3) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi; 
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, której będzie realizowany 

przedmiot umowy;    
5) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy; 
6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy;  
7) wnioskowanie do autora dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, na podstawie której realizowany 

jest przedmiot niniejszej umowy: 

a) o uzupełnianie szczegółów dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz wyjaśnianie Wykonawcy 
wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) o usuwanie wad dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zgłaszanych przez Wykonawcę w toku 
realizacji inwestycji,  

c) o uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

d) o czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem i 
obowiązującymi przepisami; 

8) sprawdzenie kompletności złożonych materiałów odbiorowych w terminie 7 dni od ich złożenia; 
9) potwierdzenie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów 

składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, 
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca, 

2) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z całością dokumentów składających się na SIWZ, 
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3) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktu, budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą 
powstać w związku z prowadzoną inwestycją oraz w okresie prowadzenia inwestycji. Ubezpieczeniu 
podlega również odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z realizacją całości przedmiotu umowy. 
Ubezpieczenie ważne będzie przez cały czas realizacji inwestycji. 
Na potwierdzenie ww. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, w terminie 7 dni (licząc od dnia podpisania 
umowy), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktu. Polisa musi obejmować każdą branżę robót, 
która obejmuje niniejszą umowę.  

4) Wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego się na 
terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się 
wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody, energii elektrycznej i 
odprowadzania ścieków, 

5) Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: 
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), 
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zmianami) 
oraz w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy przedstawienie Zamawiającemu umowy na wywóz i 
zagospodarowanie odpadów z terenu budowy. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę. 

6) Utrzymanie terenu budowy w czasie realizacji robót, z dążeniem do minimalizacji przeszkód 
komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać 
dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,   

7) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji opisującej przedmiot 
zamówienia, niezwłocznie po ich ujawnieniu, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek 
nie powiadomienia o ich istnieniu,  

8) Zagospodarowanie terenu budowy, dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach wskazanych przez 
Zamawiającego, zabezpieczenie istniejącego drzewostanu, 

9) Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do 
zrealizowania przedmiotu umowy. Pomiar powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz 
współrzędnych w obowiązującym układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej oraz 
elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf.  

10) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 
11) Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu 

umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ” oraz planu zapewnienia jakości 
i stosowanie, w czasie prowadzenia robót, wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. 

12) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji 
wymaganych ustawą. 

13) Zgłoszenie pisemne wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego.  
14) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, 

protokołu z prób i badań tych robót. 
15) Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) stwierdzających 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy 
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). 
Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy nie dopuścić do wbudowania 
materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, szczegółowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a także z 
tych części robót, których one dotyczą. Niedopuszczenie do wbudowania nastąpi niezwłocznie po 
stwierdzeniu niezgodności, w formie pisemnej, odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Wszelkie 
opóźnienia powstałe z danego obowiązku obciążają Wykonawcę i nie stanowią podstawy do przedłużenia 
terminu realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 

16) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów 
oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość 
wbudowanych materiałów.  

17) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, wynikłe na skutek 
prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 

18) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót, od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie 
wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko 
istniejące na budowie).  

19) Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym 
Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.  
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20) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót 
wykonywanych z tych materiałów.  

21) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad 
w okresie gwarancji i rękojmi. 

22) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 

23) Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i 
sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na 
drogach. 

24) Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu 
Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń 
ich natychmiastową naprawę. 

25) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej 
szkody. 

26) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w terminie 
określonym w § 2 ust. 3. 

27) Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i problemów, jakie 
powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy 
narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb.  
W każdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej: 
a) Kierownik budowy, Kierownicy robót oraz przedstawiciele Wykonawcy oraz 
b) Przedstawiciele wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców upoważnionych do 
reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 
Z narady zostanie spisany protokół, który zostanie podpisany przez jej uczestników. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może zwolnić wyżej wskazane osoby z uczestnictwa w naradzie 
koordynacyjnej.  

28) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

29) Zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w §8), na okres wykonania prac stanowiących 
przedmiot umowy i usuwania wad: 

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do 
kierowania, dozorowania robót budowlanych (odpowiadających wymaganiom SIWZ), 

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla odpowiedniego i 
terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy, 

c) podwykonawców (w przypadku udziału podwykonawców w wykonywaniu przedmiotu zamówienia) 
posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w  lit a i b, na warunkach określonych w niniejszej 
umowie. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

30) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż 
jest to niezbędne, interesów osób trzecich. 

31) Opracowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych, w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej tj. 
papierowej (pomiar powykonawczy zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9), w tym opracowanie kompletnej 
dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiającemu w sposób niekolidujący z dotrzymaniem 
terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.  

32) Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, z zachowaniem 
terminów i ustaleń określonych w § 6 niniejszej umowy. 

33) Przedkładanie Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej zmian, z zachowaniem terminów  
i ustaleń określonych w § 6 niniejszej umowy, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 30 000,00 zł. 

34) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych 
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

35) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas 
obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

36) W przypadku powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zachodzą wobec danego 
podwykonawcy podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą i SIWZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ………(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie 
zasobów technicznych i/lub zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot umowy do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ……… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 
przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
§5 

Wymóg zatrudniania osób w ramach umowy o pracę 
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót 

stanowiących przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 

działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę /Podwykonawcę) na 

podstawie umowy o pracę.  

Dotyczy to niżej wymienionych czynności:  

1) wykonywanie wszystkich prac przygotowawczych, porządkowych, rozbiórkowych; 
2) roboty tynkarskie;  
3) roboty posadzkarskie;  
4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej;  
5) montaż instalacji elektrycznej;  
6) roboty wodno-kanalizacyjne i wentylacji ; 
za wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy oraz kierowników robót, 
geodetów, prawników. 

Zamawiający wymaga, aby zakres robót ww. wykonywany był pod kierownictwem pracodawcy  
w wyznaczonym miejscu i w czasie określonym przez wykonawcę w sposób zapewniający terminową 
realizację zamówienia. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy złoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby biorące udział przy 
realizacji niniejszego zamówienia, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. 

3.  Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące zamówienie były pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(w tym dalszego podwykonawcy). 

4.  Zatrudnienie osób realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania 
prac związanych z przedmiotem zamówienia. 

5.  Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudniania osób, o których mowa w ust.1. 

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w 
celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi 
przez Wykonawcę (podwykonawcę/dalszego podwykonawcę).  
W sytuacjach niejednoznacznych, budzących wątpliwości w zakresie prawidłowości zatrudnienia osób 
zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający celem przeprowadzenia skutecznej weryfikacji tych danych wezwie 
na plac budowy Państwową Inspekcję Pracy. 

7.  Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie w terminie 5 dni roboczych udokumentować fakt zatrudniania osób realizujących przedmiot 
zamówienia, na podstawie umowy o pracę.  

8.  Nie udowodnienie przez Wykonawcę faktu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niewypełnienie wymagań SIWZ w zakresie 
obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

9.  Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących dane prace na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o 
pracę i wykonującego prace, o których mowa w ust. 1 oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w 
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
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1. Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

5.  Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo 
w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej 
umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z 
podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa 
projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

6.  Zamawiający, w ciągu 14 – dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, może zgłosić 
pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy. 

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o których mowa 
w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 30 000,00 zł. 

8.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 
niniejszego paragrafu.  

9.  Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą 
łącznie następujące warunki: 

a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w 
maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 niniejszego paragrafu,  

b) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z 

zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu, 

d) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu. 
10.  Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na dostawy i usługi Zamawiający uzna umowę spełniającą 

łącznie następujące warunki: 

a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy ust. 7 niniejszego 
paragrafu,  

b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodny z 
zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu, 

c) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11.  W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, lub nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12.  W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz. Płatność bezpośrednia na rzecz podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców będzie dokonana pod warunkiem, że zawarli oni zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli, 
przedłożoną Zamawiającemu, umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi (zgodnie z §6 ust.10). 

13. 13. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po zawarciu 
przedłożonej Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

14.  Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek 
za opóźnienie. 

15.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zgłoszeniu z żądaniem 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12.  

16.  Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa w 
ust. 15, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak przedłożenia 
uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty, 
Zamawiający może: 
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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 dalszego 
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. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 
terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredn iej za 
uzasadnioną. 

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług koniecznych do ich realizacji jest 
ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności tych prac, wynikającej z niniejszej umowy za ich 
wykonanie. 

21. Złożenie Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o podwykonawstwo na 
dostawy i usługi, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie przekraczającym 7 dni od daty jej 
zawarcia, powoduje wyłączenie obowiązku dokonania bezpośredniej płatności. 

22. Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu umowy, 
który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony w umowie – dla danego zakresu- zawartej przez 
Zamawiającego z Wykonawcą. 

23. Termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zakończenia i zgłoszenia tych prac do 
odbioru. 

24. Odbiór prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być późniejszy niż 
odbiór prac od Wykonawcy przez Zamawiającego. 

25.  W umowie o podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres prac powierzonych podwykonawcy. 
26. W umowie o podwykonawstwo należy wskazać wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z następującymi zastrzeżeniami:  

1) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót nie 
może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót w umowie 
Zamawiającego z Wykonawcą,  

2) ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o podwykonawstwo nie 
mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy 
pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą, 

3) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi wynagrodzenie za 
zakres powierzany do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć 
wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego  
z Wykonawcą. 

27. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 
dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako termin dostaw należy rozumieć termin wbudowania 
dostarczonego materiału w obiekt będący przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być potwierdzony 
podpisanym przez strony protokołem odbioru. 

28. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie zapłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 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 zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiający rozliczenie tego zakresu pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie umowy; 

4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez Wykonawcy 
bez zgody Zamawiającego. 

29. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz kar umownych, z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

30. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

31. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, jak za własne. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 
Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód 
do uzasadnionych skarg. 
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32. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców: 

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,  

2) zakresu prac wykonanych, 

3)  faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

4) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej 
informacji. 

33. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, 
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.  

34. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.  
35. 35. Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców robót, dostaw i usług oraz dalszych podwykonawców 

nie może być wyższa niż 80% wartości brutto, określonej w § 8  ust. 2 Umowy.  
36. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z 

podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, w 
którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec 
Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

37.  Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie Umowy stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 14. 

38. W przypadku podzlecania w ramach umów o podwykonawstwo czynności określonych w §5 ust. 1  umowy, 
podwykonawców obowiązują zasady określone w §5 umowy. 
 

 
§ 7 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe polegać będą na ocenie ilości i jakości wydzielonych robót zgodnie z 

harmonogramem, 
3) odbiór końcowy obejmujący ocenę całości wykonanych robót budowlanych. Odbiór ten nastąpi po 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, 
4) odbiór ostateczny – przeprowadzony będzie po zakończeniu okresu gwarancji lub rękojmi, w 

zależności, który okres jest dłuższy. 

2. Odbioru robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu dokonuje upoważniony Inspektor 
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Przystąpienie do 
sprawdzenia wykonanych robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

3. Przyjęcie odbioru bez zastrzeżeń w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1i 2 niniejszego 
paragrafu, jest wyrażeniem zgody na realizacje następnych części przedmiotu zamówienia zgodnie z 
projektem i harmonogramami realizacji inwestycji. 

4. W czasie odbioru częściowego, przedstawicielowi Zamawiającego należy przedłożyć również dokumenty 
odbiorowe z podwykonawcami za dany okres a dotyczące odbieranej części umowy. 

5. Odbioru końcowego robót dokonuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy. W tym celu Zamawiający powoła 
komisję odbiorową, która dokona sprawdzenia jakości przedmiotu zamówienia. 

6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe oraz złożyć  pisemny 
wniosek (potwierdzony przez Inspektora Nadzoru) o zakończeniu robót, w sposób zapewniający 
dotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru kompletne operaty kolaudacyjne (2 egzemplarze) z potwierdzeniem ich kompletności.  

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności 
i prawidłowości operatów kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru 
końcowego robót, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu.  

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub 
prawidłowości operatów kolaudacyjnych, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznacza termin ponownego 
złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.  

10. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia, o jakim 
mowa w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru końcowego robót, podpisany przez strony. 

11. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 



 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. mjr Henryka Sucharskiego w  Gościcinie,ul. Wejherowska 22  

 Znak sprawy: SSP-G.271.01.2017 

 

 

63 
 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może przerwać 
czynności odbiorowe na okres usunięcia wad lub odstąpić od odbioru. 

13. W przypadku wad nadających się do natychmiastowego usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
termin na usunięcie wad. W razie nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo 
powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w wyznaczonym terminie. 
Zamawiający wyznacza termin na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

15. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia i będących wadami istotnymi uniemożliwiającymi 
użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstępuje od odbioru, 
uznając że przedmiot zamówienia nie został wykonany zgodnie z umową. 

16. W przypadku wad nie nadających się do usunięcia, ale jeżeli wady te nie są istotne i umożliwiają 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający kontynuuje prace odbiorowe z 
możliwością obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej przedmiotu zamówienia. 

17. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.  
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty 
te obciążają Zamawiającego. 

18. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.  
19. Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru ostatecznego, o jakim mowa w 

ust. 18, na minimum 30 dni przed upływem terminu umożliwiającego jego dokonanie. 
20. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub 

gwarancji ustalonej w umowie. 
 
 § 8 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonany przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie: ……………………………….., 
w tym należny podatek VAT.słownie 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zostało określone na 
podstawie złożonej oferty i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

1a. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów wykonania robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania lub zakończenia 
prac w wysokości …..% wartości umowy, o której mowa w ust. 1, tj. do wysokości ………………. 
zł brutto -  /zgodnie ze złożoną ofertą/.  Wskazana wartość to deklaracja Wykonawcy co do 
przyjęcia ryzyka poniesienia w trakcie realizacji zamówienia, określonej wartości robót wyrażonej 
w procentach w stosunku do wartości oferty brutto, które wykonawca wykona w ramach umowy 
ryczałtowej. Wartość robót nieobjętych zamówieniem podstawowym ustalana będzie w trakcie 
realizacji umowy w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, poddany szczegółowej analizie 
przez Zamawiającego. Wartość robót nieobjętych zamówieniem podstawowym będzie stanowiła 
wartość, na którą Zamawiający zweryfikuje wycenę tych robót sporządzoną przez Wykonawcę, 
zarówno co do zakresu robót jak i co do ich wyceny. Roboty nieobjęte zamówieniem 
podstawowym o wartości powyżej zadeklarowanej przez wykonawcę kwoty, będą rozpatrywane 
w odrębnym trybie. 

2. Nie przewiduje się waloryzacji  wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw majątkowych wynikających z niniejszej 

umowy bez jego zgody na osoby trzecie. 

 
 

§ 9 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami wystawionymi na płatnika: Gmina Wejherowo, 
 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaźni 6, NIP: 588-237-58-50. 

2. Faktura winna wskazywać dane dotyczące numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy, okres realizacji 
umowy. W razie braku tych danych faktura nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty wynagrodzenia przez 
Zamawiającego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie stanowił podpisany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 
Zamawiającego, protokół odbioru robót oraz dowody, o których mowa w ust. 8. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie za wbudowane i 
odebrane od Wykonawcy materiały.  
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5. Płatność dokonywana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z załącznikami. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
7.  Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr 

……………………………………………. 
8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowody potwierdzające 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do Umowy. Ponadto do faktury należy dołączyć tabelaryczne zestawienie 
podwykonawców, którzy uczestniczyli w zafakturowanym zakresie realizacji. Z zestawienia winno wynikać 
między innymi zakres poszczególnych podwykonawców, wartość tego zakresu, informacja o odbiorach, 
wystawione faktury z datami wpływu itp. 
Załącznikami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom będą potwierdzone 
za zgodność z oryginałem, kopie faktur podwykonawców prawidłowo wystawionych i dostarczonych 
Wykonawcy lub podwykonawcy (z potwierdzeniem wpływu). Faktury winny określać zakres rzeczowy 
wykonanych części zamówienia wynikający z umów o podwykonawstwo, wraz z dokumentem bankowym 
potwierdzającym uznanie rachunku podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy należnymi kwotami 
wynikającymi z wystawionych przez nich faktur oraz obustronnie podpisanym protokołem odbioru.  
W przypadku uregulowania płatności gotówką, dokumentem potwierdzającym zapłatę będzie, pokwitowanie 
zgodnie z art. 462 §1 k.c. 

9. W przypadku braku dowodów oraz informacji, o jakich mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma płatności 
faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem 
Zamawiającemu odsetek od nieterminowych płatności.  

10. Zatrzymana kwota, o jakiej mowa w ust. 9, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w 
tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego, do czasu przedstawienia dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

11. W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem umowy przez podwykonawców, o których 
mowa w § 6 umowy, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres prac wykonywanych również 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 
wykonawcę i podwykonawcę w protokole odbioru stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, która 
zostanie potwierdzona przez zamawiającego, wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. w 
przypadku braku udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych 
w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.  

12. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych w umowie, będzie dokonywana 
przez zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w umowie o podwykonawstwo. 

13. Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia 
podwykonawców o pełnym wykonaniu prac oraz zafakturowaniu przez nich zakresu prac, wykonanych 
zgodnie z umowami o podwykonawstwo i zapłacie należnego im wynagrodzenia.  

14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu 
wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 10 niniejszego 
paragrafu. 

15. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności, w stosunku do podwykonawców  
i dalszych podwykonawców, obciążają Wykonawcę.  

16. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, zapłata za 
fakturę zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich. 

 
§ 10 

Reprezentacja  

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
1) ………….………………………………………………………………………………………. 
2) ………..………………………………………………………………………………………… 

 
2.  W trakcie realizacji umowy w imieniu Wykonawcy występują: 

1) ………….………………………………………………………………………………………. 
2) ………..………………………………………………………………………………………… 

 
§ 11 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….  miesięcy. Okres 
rękojmi za wady w przedmiocie umowy wynosi 60 miesięcy.  
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Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu karty gwarancyjnej zgodnie z projektem 
stanowiącym załącznik nr 6 do umowy. Karta gwarancyjna stanowi integralną część (załącznik) protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie zakończenia przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i usterek 
tkwiących w przedmiocie zamówienia jak i powstałych w okresie gwarancji. 

5. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony 
jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz prac (elementów) objętych nową 
gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik 
do przedmiotowego protokołu. 

6. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. 
Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej. Wykonawca ponosi udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 
trzecią. 

9. Pomimo poświadczenia, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, że pomimo 
usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 
żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego, 
ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, 
koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia 
należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego 
wad i usterek.  

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający 
dokona odbioru ostatecznego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia upływu terminu 
gwarancji lub rękojmi, w zależności, który okres jest dłuższy, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % wynagrodzenia 
ryczałtowego za przedmiot umowy, tj. kwotę : .............................. zł słownie złotych: 
............................................................................................................... w formie………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w 
następujący sposób: 

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 
zabezpieczenia tj. kwota: .…………… zł słownie: ……………………………), w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – zatwierdzenie przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, 

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ……………... zł 
słownie: …………………………………………………………………………), w ciągu 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o jakich mowa w § 16 niniejszej umowy lub wystąpienia wad przy 
odbiorze wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 
2 ust. 3 umowy, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu lub przed odbiorem, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy lub ustalenia daty odbioru 
końcowego. 

 
§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy z winy Wykonawcy, w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdy dzień opóźnienia; 
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2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień 
opóźnienia, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad, z 
prawem naliczenia kar umownych opisanych w pkt 1;  

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie 
wad; 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 
Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za całość umowy;  

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 
warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto za całość umowy, 

6) w przypadku: 
a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, w stosunku do którego występuje brak zapłaty, odpowiednio za każde dokonanie 
przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości 0,5 % całego wynagrodzenia brutto wynikającego z faktury, której dotyczy opóźnienie, za 
każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za całość umowy - za każdą umowę o podwykonawstwo, 

8) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość 
umowy, za każdą umowę o podwykonawstwo, 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy, za każdego podwykonawcę. 

10) w przypadku zawarcia umowy przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w wysokości 1% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy – za każdą umowę przelewu wierzytelności. 

11) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez inny podmiot niż Wykonawca lub zaakceptowany 
przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość 
umowy; 

12) w przypadku nie realizowania części zamówienia przez podwykonawcę wskazanego w § 4 ust. 4 
niniejszej umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy; 

13) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w §5 ust.1 czynności  na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących 
dane prace na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdego 
pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i wykonującego prace, o których mowa w §5 
ust.1 oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu. 

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

3. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia, 
2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

4. Kary umowne będą potrącane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo 
płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem płatności, według 
wyboru Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę w 
formie pisemnej. 

5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na potrącenia kar umownych wskazane w ust. 4 tego paragrafu. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 
7. Zapisy tego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanych w § 9 ust. 9. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  
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2. W wymienionym w ust. 1 przypadku - Wykonawcy przysługuje prawo do zakończenia robót w terminie 14 dni 
od daty powiadomienia Zamawiającego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w 
następujących przypadkach:  

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 
dni, 

2) nie rozpoczęcia prac w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub w ciągu 7 dni od przekazania placu 
budowy, a także w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjęcia ich w ciągu 14 dni od 
chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu realizacji, 

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie zareaguje na 
polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) gdy Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy, lub jeżeli 
stopień zaawansowania robót, w ocenie Zamawiającego, będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest 
zagrożony, 

5) dotyczących Wykonawcy: 
a) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji; 
b) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia,  
6) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

przypadkach określonych niniejszą umową, na łączną sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 

7) nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

8) nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany,  

9) nie dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie,  
10) nie przekazania umów z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomości Zamawiającego, 
11) nie realizuje postanowień zawartej umowy, w tym nie wypełnienia obowiązków Wykonawcy wynikających z 

§4 ust. 1 pkt. 3, 6 i 12,  
12) gdy Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy dotyczące podwykonawców.  

4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 Zamawiający może, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren 
budowy, nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć 
realizację robót osobie trzeciej. 

5. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia, po uzgodnieniu z Wykonawcą, może wykorzystać 
materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy w celu realizacji robót. 

6. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

7. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren 
budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny, w możliwie najkrótszym terminie. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z 
winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia od umowy; 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór. 
 

§ 15 
Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli wykonanie 

takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie 

podpisania umowy. 

2. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby 

wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując opóźnienie. 
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3. Jeżeli, w opinii jednej ze stron, zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie 

się z jej zobowiązań, strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą stronę podając szczegóły dotyczące 

charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. 

4. ile Zamawiający nie poleci na piśmie sposobu postępowania odmiennego niż w umowie, Wykonawca będzie 

kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy. 

§ 16 
Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 

wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 
2) innych zmian określonych poniżej: 

a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy.  

b) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy 
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych 
osób spełniających warunki określone w SIWZ.  

c) Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 
podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone 
przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów 
określonych w SIWZ.  

d) Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia 
losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje 
przedmiot umowy. 

e) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie 
wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na 
inne, spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego.  

f) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie był w 
stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, wymaganej od niego jako profesjonalisty, a 
także w przyczyn określonych w § 2 ust. 5 umowy. 

g) W zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu jego wykonania wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób 
wykonywania przedmiotu umowy. 

h) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 
- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, 
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 
- zmiany danych teleadresowych, 
- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy 

i) zmiana osób wymienionych w wykazie, o którym w § 5 ust. 2 umowy. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu określonego w § 2 ust. 3 umowy w przypadku  
    wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

a) wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

b) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji opisującej przedmiot 
zamówienia; 

2) odmowy lub opóźnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dziennikach budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 

4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonywania robót; 



 
Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. mjr Henryka Sucharskiego w  Gościcinie,ul. Wejherowska 22  

 Znak sprawy: SSP-G.271.01.2017 

 

 

69 
 

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności; 

6) odmiennych, od przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, warunków geologicznych, 
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 

7) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia, 
warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub 
ich części, tempo robót, według Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający 
może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane 
z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
 i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, 
jeśli: 
1) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki w trakcie 

eksploatacji przedmiotu umowy. 
2) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej, 
3) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, 
4) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

projektowej, 
5)  pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy. 

6. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych ust. 1 pkt 2 lit.a-h, termin realizacji 
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.   

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 
pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie spowoduje 
obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na 
postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 2. Natomiast rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, o 
których mowa w ust. 5 nastąpi kosztorysem różnicowym, który zostanie opracowany przy zachowaniu cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.  
W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w zakresie podstawowym roboty 
te będą rozliczane na podstawie kosztorysów opracowanych w oparciu o minimalne ceny z biuletynu cen 
robót zeszytów SEKOCENBUD za okres ich wykonania.  
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane zostaną KNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w 
terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez 
inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony 
dokonają zmiany umowy. 

9. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie zmiany stawki podatku od 
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto 
pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w 
ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT. 
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11. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów 
wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio o 
różnice pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym z dania zawarcia umowy, a wynagrodzeniem minimalnym 
wynikającym z nowo wydanych przepisów.  

12. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 9 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio w zakresie dokonanych zmian zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą wzrosły koszty związane z realizacją postanowień umowy, w 
szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania przedmiotu umowy w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. 
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

13. Zamawiający po dokonaniu analizy wniosków, o których mowa w ust. 10-12, wyznacza datę negocjacji, w celu 
ustalenia ostatecznej wysokości zmiany wynagrodzenia. 

14. Zmiana Umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia 
aneksu do umowy. 

15. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.  
 

§17 
Doręczanie powiadomień 

1. Wszelkie dokumenty powstające na podstawie lub w związku z Umową będą doręczane pisemnie na 
następujące adresy stron: 
1) Dla Zamawiającego: 

Samorządowa  Szkoła Podstawowa w Gościcinie 
Ul. Wejherowska 22 
84-241 Gościcino  
Woj. pomorskie 
Tel./; fax.: (58) 672 81 23 

2) Dla Wykonawcy: 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres lub numery wskazane powyżej. 
3. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów oraz numerów, a nie wykonanie tego 

obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, numery faksu podane w ust. 1 są uważane za 
skutecznie doręczone, z datą pierwszego awiza lub wysłania faksu. 

 
§ 18 

Inne postanowienia umowy  

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

 w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 
5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na 
podstawie ww. ustaw.  

7. Umowę niniejszą sporządza się w trzech  egzemplarzach, z czego dwa  otrzymuje Zamawiający, a jeden 
Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:  

1) Załącznik nr 1 - SIWZ 
2) Załącznik nr 2 – Oferta (rozumiana jako formularz oferty), 
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji robót 
4) Załącznik nr 4 - Kosztorys ofertowy 
5) Załącznik nr 5 – Projekt treści „Dowodu” 
6) Załącznik nr 6 – Projekt treści karty gwarancyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


