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w dniu 09.01.2019 r.

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na: budowę żłobka wraz z wyposażeniem w Barcinie
I.
Zamawiający
1. Zamawiającym jest :
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
tel. 52 383 41 00 , fax. 52 383 41 43
www.bip.barcin.pl, sekretariat@barcin.pl
2. Wszelkie pisma związane z przetargiem mają być kierowane wyłącznie na w/w adres wraz z numerem postępowania: SS.271.1.2019.ZP
II.
Tryb postępowania o udzielenie zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą,
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
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III.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka wraz z wyposażeniem w Barcinie w
następujących częściach:
CPV: 45210000-2, 45100000-8, 45200000-9, 37535200-9, 45112723-9, 45300000-0,
45310000-3, 45330000-9, 45314310-7, 45316100-6.
Zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwanej dalej SIWZ),
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót załącznik nr 2 do SIWZ,
c) projekty budowlane i wykonawcze – załącznik nr 3 do SIWZ,
d) przedmiary robót – załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca,
patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty
lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie
norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z
art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod
względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów
składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w
stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności
lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą
normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji tech-

nicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę
tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
7. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o
pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni), nie obejmuje to zatem
takich czynności jak kierowanie budową, kierowanie robotami, dostawę materiałów
budowlanych, ochrona terenu budowy.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Barcina, z siedzibą w Urzędzie
Miejskim, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100,e-mail: sekretariat@barcin.pl
b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Urząd Miejski,ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin, tel. 52 3834100, e-mail: iod@barcin.pl *;
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę
żłobka w Barcinie SS.271.1.2019.ZP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
i) nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−

−

−
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Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
*

IV.
Wymagany termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 15.11.2019r.
Warunki płatności:
- termin i forma płatności: przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania
6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją,
modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki
nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, Moduł 1a.

V.
Podwykonawcy
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców – wskazanie pkt. 11 zał. nr 5 do SIWZ.
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych usług.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
VI.
Części zamówienia, oferty wariantowe i zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień
publicznych.

VII.
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca w celu spełnienia warunków określonych w pkt 1c musi:
a) potwierdzić spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami które będą realizować zamówienie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnościach:
− konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
− sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
− sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
− telekomunikacyjnej bez ograniczeń, wykształcenie wyższe,
− drogowej bez ograniczeń, wykształcenie wyższe.
Pod określeniem uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane we
wskazanej specjalności zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze
zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być
spełniony łącznie).
IX.
Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w przypadku
wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt. 1, 3, 4
ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 i 16-20
ustawy oraz ust. 5 pkt 1, 3, 4, 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. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym 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.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione
dowody, o których mowa w pkt. 3.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
X.

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Oświadczenia lub dokumenty składane wraz z ofertą
1. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu – zał. nr 6 do SIWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu – zał. nr 6 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenia te
składa każdy z nich.
c)zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku określonym w pkt. 5 -7,
d) informację dotyczącą osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 2a części VIII SIWZ z podaniem imienia, nazwiska, wykształcenia, rodzaju posiadanych uprawnień tj. bez ograniczeń, wykazu zrealizowanych budynków o kubaturze min. 3000 m3 oraz lat posiadanych uprawnień, w którym osoba
wskazana w ofercie pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 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 –
wzór zał. nr 8.
3. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy najwyżej ocenionego
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
a) 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. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokument ten składa każdy z nich ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub 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 – zał. nr 7 do SIWZ,
c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości,
d) 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 ppkt a), 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,
e) dokumenty, o których mowa w ppkt. c) i d), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1a i b niniejszej części SIWZ.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
8. W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane – podwykonawstwo.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których
mowa w pkt. 5.
11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
12. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie jak również do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wyko-

nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń
lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
14. W przypadku wskazania przez wykonawcę wymaganych oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń
lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.
XI.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą mailową z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Forma pisemna obowiązuje w przypadku złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dokumentów i oświadczeń składanych na podstawie art. 26 ustawy
oraz pełnomocnictwa.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w pkt. 1 i 2.
4. Zamawiający domniemywa, że pismo przez niego wysłane na adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji
w sposób określony w pkt. 1 i 3 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.
XII.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień są: Szymon Kozłowski - gł. specjalista ds. zamówień publicznych (w sprawach procedury), pok. 36, tel. 52 383 41 55, oraz Karolina Orzechowska – inspektor ds. dróg (w
sprawach przedmiotu zamówienia część I), pok. 30, tel. 52 383 41 18 w godzinach pracy tj. od 700 do 1500 poniedziałek, środa, czwartek, 700 do 1630 wtorek i 700do 1330 piątek.
XIII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt.
2 Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia wyjaśnień.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami ustawowymi.

XIV. Termin związania z ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Odmowa pociąga konieczność wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
XV. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie lub na druku „Formularza oferty” (wg załącznika nr 5
do SIWZ). Wszędzie tam, gdzie załączone do SIWZ wzory formularzy nakazują podać
dane wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane wszystkich wykonawców.
2. Ofertę - pod rygorem nieważności - należy sporządzić w formie pisemnej w języku
polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze, ręcznie długopisem itp.
3. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż
polski, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
4. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć
podpisy na ofercie i tych załącznikach do oferty, które sporządził Wykonawca oraz
muszą parafować miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.
5. Zaleca się by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, oraz zaparafowana, a także połączona w sposób zabezpieczający ofertę celem
uchronienia przed jej zdekompletowaniem.
6. Wymagane oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7. Wymagane dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 6, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone odpowiednie pełnomocnictwo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty winni załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być, złożone w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej przez notariusza)
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np. nazwa firmy, siedziba.
15. Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie konkretne informacje
mają znajdować się na wyodrębnionych kartkach oferty nie spiętych z całością
oferty i oznaczone klauzulą „ NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Zaleca się, aby
kartki te były ponumerowane. Spięta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak
wyodrębnionych kartek będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez Wykonawcę
informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nie ujawnionych do publicznej
wiadomości informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których

podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – zgodnie z art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. nazwy (firmy), adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w
niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:
a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.
16. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
17. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem.
XVI. Sposób opakowania ofert, miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób co najmniej
następujący: „Oferta na budowę żłobka w Barcinie” sprawa: SS.271.1.2019.ZP ”Nie
otwierać przed 28.01.2019r. godz. 12:15
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 47 (sekretariat) lub przesłać
na adres Zamawiającego:
Gmina Barcin
ul. Artylerzystów 9
88-190 Barcin
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019r. do godz. 1200 (decyduje data
wpływu).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2019r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt. 2 niniejszej części sala nr 6.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu
lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być
opisane i dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z postanowieniami
pkt. 1 niniejszej części SIWZ i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
5. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania,
bez względu na przyczyny opóźnienia.
XVII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cenę oferty brutto należy podać w formie ryczałtu w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, wyliczoną na podstawie dokumentacji projektowej – przedmiar pełni
jedynie funkcję pomocniczą.
2. Przed obliczaniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zwracając szczególną uwagę czy zawierają w swej treści wszystkie niezbędne informacje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz terenem budowy
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również następujące koszty: wszystkie
koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie,
włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk, wszystkie koszty, a w szczególności wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych

materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów,
koszty organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od
odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i
podatków, opłat celnych oraz winna uwzględniać wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje podane w niniejszej SIWZ oraz w
odpowiedziach udzielanych przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców.
4. W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym cena oferty musi zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
5. Cena oferty powinna być podana cyfrą wraz ze stawką podatku VAT oraz wyliczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na
sposób jej obliczenia.
7. Cenę oferty i składające się na nią ceny jednostkowe należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
8. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT.
9. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez
Zamawiającego do opracowania oferty materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do
składania ofert.
10. Roboty wynikłe z błędów w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej,
nie wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia, obciążają Wykonawcę, który
zobowiązany jest do kompletnego zrealizowania robót dla osiągnięcia celu, któremu mają służyć.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy).
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek odprowadzić zgodnie z obowiązującymi 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. Nie załączenie tej informacji będzie oznaczał
brak powstania w/w obowiązku.
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (brutto) – 60 %
Doświadczenie personelu – 15%
Bezpłatny przegląd i serwis instalacji wentylacji i klimatyzacji – 15 %

Gwarancja – 10%
2. Opis sposobów dokonywania oceny ofert.
Kryterium - cena 60 % (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium ceny przez n-tą ofertę będzie określona wg wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
C = ------------------------------------------------------ x 60
cena brutto oferty badanej
gdzie:
C - wartość punktowa badanej oferty
Doświadczenie personelu – 15% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium Doświadczenie D będzie następująca:
a) doświadczenie w kierowaniu robotami
− 0 – 1 lat – 1 pkt.
− 2 – 3 lata – 3 pkt.
− 4 – 5 lat – 5 pkt.
− 6 i powyżej lat – 7,5 pkt.
b) ilość zrealizowanych budynków o kubaturze min. 3000 m3
− 0 – 1 – 1 pkt.
− 2 – 3 – 3 pkt.
− 4 – 5 – 5 pkt.
− 6 i powyżej – 7,5 pkt.
Do oceny będzie brana suma punktów zgodnie z informacją, o której mowa w pkt.
1d) części X SIWZ (tj. kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej).
Osoba wskazana w informacji będzie realizować zamówienie. Brak tej informacji
skutkować będzie otrzymaniem 0 pkt.
Bezpłatny przegląd i serwis instalacji wentylacji i klimatyzacji – 15% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium bezpłatne przeglądy i serwis Bw (t.j. wynikający z obowiązujących przepisów
obejmujący również bezpłatną wymianę podczas tych przeglądów wszystkich elementów, które będą wymagały wymiany) będzie następująca: max okres bezpłatnych przeglądów wskazany w formularzu oferty. Wykonawca w pkt. 2 zał. nr 5 do
SIWZ wpisuje przez ile lat będzie świadczył przeglądy. Wpisania dłuższego okresu
przeglądów niż 8 lat spowoduje przyznanie max liczby 15 pkt. Brak wypełnienia będzie traktowany jako brak bezpłatnych przeglądów i otrzyma 0 pkt i nie będzie brany do oceny pozostałych ofert.
ilość lat w ofercie badanej
Bw = ------------------------------------------------------ x 15
największa zaproponowana ilość lat
gdzie:
Bw - wartość punktowa badanej oferty
Gwarancja – 10% (sposób obliczania punktacji)
Liczba punktów przyznana przez komisję przetargową za stopień spełniania kryterium Gwarancja G będzie następująca: minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy, a maksymalny 96 miesięcy.
Wykonawca w pkt. 3 zał. nr 5 (Formularz oferty) podaje proponowany okres gwarancji. Zaoferowanie okresu krótszego spowoduje odrzucenie oferty, zaś podanie
okresu dłuższego niż 96 miesięcy Wykonawca otrzyma max. liczbę punktów tj. 10.
Wykonawca w pkt. 3 zał. nr 5 do SIWZ wpisuje proponowany przez siebie okres gwarancji. Brak wypełnienia będzie traktowany jako minimalny termin.
ilość lat w ofercie badanej
G = ------------------------------------------------------ x 10
największa zaproponowana ilość lat
gdzie:
G - wartość punktowa badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę ofertę, która otrzyma najwyższą łączną
liczbę punktów, przemnożoną przez liczbę członków komisji, tzn. ofertę dla której obliczona wartość LP będzie najwyższa.
LP= C + D + Bw + G
Wszystkie punkty są zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
1.
2.
3.
4.

XIX. Informacje o trybie otwarcia ofert
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwierania ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
d) zawartych w ofertach.

XX.
Wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000 zł (słownie zł: sto tysięcy 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu; poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359, ze zm.)
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, oraz jednostki prowadzącej postępowanie), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacji gdy Wykonawca:
− w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z
przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
− którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy
lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
5. Wadium wnoszone:

6.
7.
8.

- w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Barcinie nr 02 8167 0008 0000 0677 2000 0006 z dopiskiem
„Budowa żłobka w Barcinie”.
- w pozostałych formach należy wpiąć w ofertę
Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania ich na rachunku
bankowym zamawiającego.
Wadium zostanie zwrócone w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.
W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść
jeden z nich.

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Najpóźniej w dacie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10% ceny ofertowej brutto i może być wnoszone w
pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym , gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz 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.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
- Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
- Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
- Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
- Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca:
a) nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał roboty budowlane objęte umową z nienależytą starannością.
5. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów,
bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (np.
przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy widniejące na wezwaniu zostały złożone w ważny sposób i należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń majątkowych
w imieniu Beneficjenta).
7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 4 ppkt. 5 lit. a i b
przypadków, Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia
kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady za wykonane roboty budowlane objęte niniejszą umową. Ww.
część zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.
XXII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie i jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwi-

Załącznik nr 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa żłobka w Barcinie”
Kody CPV:
Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45314310-7 Układanie kabli
45316100-6 Instalowania urządzeń oświetlenia drogowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka (3 oddziały, 57 miejsc) w Barcinie przy ul.
Jakuba Wojciechowskiego, w skład którego wchodzi :
- 3 sale żłobkowe,
- 3 sypialnie/ leżakowanie z wejściem do Sali dziennej, każda wyposażona w 20 leżaków,
szafkę na leżaki, szafkę na pościel oraz zacieniające rolety,
- 3 łazienki dla dzieci wyposażone w: 2 umywalki, 1 miskę ustępową, kabinę dla opiekunów, półki dla dzieci, półki na nocniki, zlew gospodarczy do mycia nocników,
- 2 sale rehabilitacji/terapii – wyposażone w sprzęt do terapii,
- szatnię dla dzieci,
- wózkownię,
- szatnię oraz jadalnię dla personelu,
- izolatkę dla dzieci chorych wyposażoną w przewijak, leżak, stolik i krzesełka dla dziecka i opiekuna,
- komunikację żłobka,
- wc dla gości,
- wc z prysznicem dla personelu,
- pełne zaplecze kuchenne w tym m.in. kuchnia, zmywalnia, kuchnia mleczna,
- zaplecze administracyjne w postaci: biuro dyrekcji, sekretariat ze stanowiskiem intendentki,
- pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie woźnego, węzeł C.O., rozdzielnia elektryczna.,
- w pomieszczeniach od strony południowej budynku należy zamontować rolety wewnętrzne w prowadnicach ( kolor ciemny w sypialni, jaśniejszy w pozostałych pomieszczeniach),
- wykonać ściankę mobilną – zgodnie z projektem,
- do pomieszczenia woźnego C-0.28 doprowadzić wodę, kanalizację i zaślepić,
Cały projektowany budynek jest parterowy, z dachem o spadkach równych 5°.
Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy – 884,39 m2
- powierzchnia całkowita budynku – 884,39 m2
- powierzchnia netto- 811,22 m2
- kubatura brutto budynku – 3670,21 m2
- wysokość budynku od poziomu terenu – 4,06 m2
Przewidziano również wykonanie strefy na parking - 10 stanowisk, w tym 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz plac do gromadzenia odpadów stałych (wg projektu branży drogowej). Dojścia do budynku wykonać z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 zgodnie z projektem.
Ponadto do wykonania jest plac zabaw dla dzieci z bezpieczną wylewaną całościowo
nawierzchnią poliuretanową. Plac zabaw wyposażony w elementy małej architektury
takie jak: zjeżdżalnie, sprężynowiec, huśtawkę, karuzelę, piaskownicę, zestaw quadro

np. maxi domek oraz 1 ławkę z oparciem. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i
certyfikaty.
Bezpieczną wylewaną całościowo nawierzchnię poliuretanową wykonać w patio.
Budynek otoczony jest zielenią urządzoną.
Należy wykonać instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz przyłącza do sieci – zgodnie z
projektami branżowymi.
Uwaga! Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu mebli oraz pralek za
wyjątkiem wyposażenia technologii kuchni.
Przy wycenie dodatkowo doliczyć doprowadzenie instalacji internetowej do sal: nr 1, nr
2 i nr 3 z szafki CDP-CCTV.
Należy objąć monitoringiem plac zabaw. Dwie kamery zaprojektowane na budynku
należy usytuować na projektowanych słupach OŚW15 i OŚW14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie budowlanym, Projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.
Dodatkowe informacje:
Całość zamówienia opisana została w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach i zgodnie z nimi należy wykonać
przedmiot zamówienia.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy postępować zgodnie z
wytycznymi gestorów sieci.
Należy przedłożyć pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą.
Zamawiający zastrzega, że będzie żądał przedłożenia kosztorysów powykonawczych
w formie przez siebie ustalonej.
Dodatkowe informacje:
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci należy postępować zgodnie z
wytycznymi gestorów sieci.
Należy przedłożyć pełną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą.
Inwestor zastrzega, że będzie żądał przedłożenia kosztorysów powykonawczych
w formie ustalonej przez Zamawiającego.

Załącznik nr 5
.................................................
(pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu)

Gmina Barcin, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

Nazwa i siedziba wykonawcy ............................................................................................
REGON ........................................................
Nr NIP ...........................................................
Nr tel. do kontaktu ............................................................
Nr faksu do kontaktu .......................................................
e-mail ……………………………………………………
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę żłobka w Barcinie,
składamy niniejszą ofertę.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę brutto:
………………………złotych w tym podatek VAT.
2. Bezpłatny przegląd i serwis instalacji wentylacji …….. lat (max. 8 lat).
3. Gwarancja …….. miesięcy (min. 60 miesięcy, max. 96 miesięcy).
4. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w SIWZ.
8. Akceptuję termin płatności za fakturę w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
9. Oświadczam,

że

niniejsza

oferta

(wpisać

zawiera/nie

zawiera)

.................................... informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany
i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych
samych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Wykaz części zamówienia/ nazwa firmy (zgodnie z zapisem pkt. 2 części V SIWZ),
które wykonawca powierzy podwykonawcom…………………………………………...

12. Udzielam ..................................(min. 60 miesięcznej) rękojmi za wady*
13. Deklaruję wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10
% zaoferowanej przeze mnie ceny w ofercie w formie: …………………………………
14. Zobowiązuję się, zgodnie z treścią SIWZ, do realizacji przedmiotu zamówienia przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666, ze zm.).
15. Jestem / nie jestem** małym średnim przedsiębiorstwem,
16. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności imienia, nazwiska, firmy, adresu oraz zaoferowanej ceny.
Zgoda obejmuje okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania oraz okres
związany z archiwizacją dokumentów.
17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
18. Oferta została złożona na ….....……… stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....…. do nr ……....…. .
19. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...........................................................................................................................................

…………………………………………
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

* w przypadku nie uzupełnienia przyjmuje się min. podane terminy
**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6
Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na: „budowę żłobka w Barcinie”.
oświadczam, że:
1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp,
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 4
ustawy Pzp,
3. spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w części VIII SIWZ
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 i 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...
........…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w części VIII SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………(wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 7
Wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia na: „budowę żłobka wraz z wyposażeniem w Barcinie”
oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować następujące osoby:
L.p.

1

Imię i nazwisko

Przewidywana
funkcja

Kwalifikacje zawodowe w
zakresie posiadanych posiadającą uprawnień do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
kierownik budowy konstrukcyjno-budowlane
bez ograniczeń wykształcenie wyższe

2

kierownik robót

sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
wykształcenie wyższe

3.

kierownik robót

sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
wykształcenie wyższe

4.

kierownik robót

telekomunikacyjnej
bez
ograniczeń, wykształcenie
wyższe

5.

kierownik robót

drogowej bez ograniczeń,
wykształcenie wyższe

Miejscowość, data ...........

Doświadczenie

Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami
Właściwe podkreślić
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- umowa o dzieło
- właściciel
- zobowiązanie
podmiotu trzeciego
- inne (podać jakie:
………………………

.............................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 8
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę
żłobka wraz z wyposażeniem w Barcinie
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
Niniejszym oświadczam(my), że należę/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z
innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp. Nazwa podmiotu
1.
2.
3.
…..

Adres podmiotu

.......................................
(miejscowość, data)

..................................................................
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Projekt Umowy
Załącznik nr 9
Umowa
zawarta w dniu ……..2019 r. w Barcinie, pomiędzy Gminą Barcin, zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Barcina – Michała Pęziaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Barcin – Bernadety Chojnackiej,
a: ………….. …….………………………………………, mając nadany nr NIP …………… oraz REGON
………… zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez ………………
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:
...............................................
2. Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: ..................
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy front robót.
3. W przypadku nie dotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, uniemożliwiającego tym samym
Zamawiającemu rozliczenie się z przyznanej dotacji, Zamawiający może domagać się
zwrotu wszystkich poniesionych z tego tytułu kosztów niezależnie od zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy.
§3
1. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa
2) Projekt budowlany,
3) Projekt wykonawczy,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
5) Przedmiar,
6) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej)
7) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w formie ryczałtu w kwocie ............... zł (słownie: ................ złotych 00/100) w tym podatek od
towarów i usług VAT.
2. Cena ryczałtowa brutto nie podlega zmianie przez cały okres trwania umowy.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające
wprost z dokumentacji projektowej, jak również następujące koszty: wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty
bezpośrednie i koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej
przez wykonawcę, ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,
wszystkie koszty, a w szczególności wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych m.in.
usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, segregowanie, składowanie,
unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami
wykonanych robót, wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych, opłaty podat-

ku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz winna uwzględniać
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje podane w niniejszej SIWZ oraz w odpowiedziach udzielanych przez Zamawiającego na zapytania
Wykonawców.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej,
jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z należytą starannością z
dokumentacją projektową i nie wnosi do niej zastrzeżeń.
6. W przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie bez konieczności zmiany umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania
robót zamiennych lub o zaniechaniu robót w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji, co do konieczności wykonania tych robót lub ich zaniechaniu (po
uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru).
2. Zmiany, zaniechania o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany
ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót
podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub dokonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego
na własny koszt.
4. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich
części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.
§6
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi częściowo:
1) I transza o wartości wykonanych robót za okres realizacji do 31.05.2019r. określonej na
kosztorysu, potwierdzonego i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) II transza o wartości wykonanych robót za okres realizacji do 31.07.2019r. określonej na
podstawie kosztorysu, potwierdzonego i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
3) III transza o wartości wykonanych robót za okres realizacji do 30.09.2019r. określonej na
podstawie kosztorysu, potwierdzonego i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
4) IV transza – rozliczenie końcowe do 100% wartości umownej po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy.
2. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru częściowego/końcowego robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron stwierdzający bezusterkowe wykonanie robót, a w razie wystąpienia usterek lub wad – potwierdzający ich usunięcie, w wypełniony
dokument gwarancyjny oraz dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 8.
3. Termin płatności należności: zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty wraz z bezusterkowym protokołem
odbioru robót lub protokołem stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych podczas odbioru robót, przedstawieniu powykonawczego kosztorysu oraz podpisanych przez Podwykonawców oświadczeń potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę należności Podwykonawcom.
4. Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty Podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec Podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń - do wysokości wynagrodzeń nie zapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił Podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń Podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł
Zamawiający.

5. Zamawiający zapłaci Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom należne wynagrodzenie, bez odsetek w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchyleniu się od obowiązku jego zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę albo
w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w art. 143c
ust. 4 ustawy Pzp.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy następujących danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennika budowy - w dniu przekazania placu budowy,
2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w dniu przekazania placu budowy,
3) projektu budowlanego i wykonawczego – w dniu przekazania placu budowy.
§8
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego
należy: zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
1) prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,
2) zagospodarowanie miejsca składowania materiałów na własny koszt,
3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż w miejscu realizacji robót, a także
zapewnienie bezpiecznych warunków poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót,
5) zabezpieczenie terenu, na którym prowadzone będą roboty – na swój koszt, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru
końcowego wykonywanych robót,
6) usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów,
7) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej,
8) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą nie później niż w dniu protokolarnego odbioru końcowego,
9) przedstawienie umów podwykonawców,
10) ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń
losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami,
11) oczyszczenie nawierzchni ulic przyległych i sąsiednich do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a szczególnie z ziemi lub błota,
12) naprawa chodników sąsiednich lub przyległych ulic, w przypadku ich zniszczenia,
13) naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
14) jeżeli, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu
dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą
sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Ze względu na przyjętą formę ryczałtu jako zapłatę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy skutki finansowe dokonanych zmian obciążą Wykonawcę,
15) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji,
16) podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w pkt. 15 stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz zamienny kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy lub jeżeli dla danych robót nie ma cen jednostkowych w tym kosztorysie ofertowym, dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez
Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych,
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17) Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim
przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca,
18) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić na każde żądanie Zamawiającego teren budowy Wykonawcom robót wybranym i wskazanym przez Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek koordynacji robót w/w podmiotów z robotami prowadzonymi przez niego w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi oraz siłami ewentualnych
podwykonawców.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne i
swoich pracowników.
Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy
prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw.
pracownicy fizyczni), nie obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową, kierowanie robotami, dostawa materiałów budowlanych.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
oświadczenie, że czynności o których mowa w ust. 5 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę ze wskazaniem liczby osób wykonujących te czynności.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
4)
zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy, o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kontroli.
W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji umowy:
1) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
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o ochronie danych osobowych.
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.

§9
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: …………………………..
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...........................
3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
4. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych,
przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kierownika.
5. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy lub kierownika robót
budowlanych w następujących przypadkach:
1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych;
2) nie wywiązywania się kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych z obowiązków wynikających z umowy;
3) jeżeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych stanie się konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. jego rezygnacji, itp.).
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
7. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych, nowy kierownik
budowy lub kierownik robót budowlanych musi spełniać wymagania określone dla dotychczasowego.
8. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
9. W okolicznościach określonych w ust. 5 i 6 Zamawiający może dokonać zmiany Inspektorów
Nadzoru.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
3. Dostarczone materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2.
1.
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§ 11
Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela …. miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym.
W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym uzgodnionym przez strony terminie.
W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. W
tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, zwanej kaucją gwarancyjną.
Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, a także na jego część wykonaną przez
podwykonawcę.

§ 12
1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji.
2. Warunki gwarancji jakości określa dokument gwarancji stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

§ 13
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem
Podwykonawców. Wykonywanie robót z udziałem Podwykonawców objętych przedmiotem
umowy odbywać się będzie za zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą
roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.
Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy w terminie 14
dni od daty przedstawienia projektu uważa się za akceptację projektu umowy. Zgłoszone w
terminie zastrzeżenia powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także w przypadku, gdy Podwykonawca zamierza zawrzeć
umowę z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem będą roboty budowlane. Wówczas
projekt umowy z dalszym Podwykonawcą musi uzyskać akceptację Zamawiającego, a
Podwykonawca przedstawiając projekt umowy do akceptacji Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiającemu. Ta sama procedura obowiązuje, w przypadku gdy dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z jeszcze dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem będą roboty budowane, przy czym dalszy Podwykonawca przedstawiając projekt
umowy do akceptacji Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy oraz
Podwykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiającemu. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest
zawrzeć w umowie z Podwykonawcą, o której mowa w ust. 2.
4. Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą/ dalszymi Podwykonawcami umowę, w której wynagrodzenie Podwykonawcy/
dalszym Podwykonawcom wypłacane będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej
faktury VAT lub rachunku. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą.
5. Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie przez
Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy w terminie 14 dni od daty przedstawienia
umowy uważa się za akceptację zawartej umowy. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą.
6. Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą oraz określać w szczególności:
1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy;
2) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy;
3) zasady odbiorów części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawcę/ dalszych Podwykonawców;
4) wysokość, podstawę i termin (zgodny z ust. 4) zapłaty przez Wykonawcę / Podwykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, przy czym wymagane jest, aby załącznikiem do faktury wystawionej przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę był dokument potwierdzający należyte wykonanie robót objętych
fakturą;
5) kwota wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za realizację świadczenia objętego umową o podwykonawstwo nie może przewyższać kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę samą część przedmiotu Umowy;
6) tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców;
7) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami;
8) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy / Podwykonawcy do zapłaty Podwykonawcy / dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 13 - 16.
7. W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w ust. 6 nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.
8. Zamawiający wniesie zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli postanowienia projektu
umowy / zawartej umowy będą sprzeczne lub nie będą spełniały wymagań ust. 6.
9. Postanowienia ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana Podwykonawcy
w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę
części Przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy odsunię-
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cia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy od realizacji robót w sposób stały lub czasowy. Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest stosownie do zaistniałych okoliczności
bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca / Podwykonawca realizuje roboty samodzielnie
lub powierza je z zachowaniem trybu określonego w ust. 1 – 9 innemu Podwykonawcy. Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w
umowie z Podwykonawcą.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w przypadku uchylania się od tego obowiązku przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę.
Wynagrodzenie, które zapłaci Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie należnego wynagrodzenia bez odsetek za opóźnienie w zapłacie.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, w
terminie 7 dni od przekazania informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym
mowa w ust. 11. W przypadku zgłoszenia uwag w ww. terminie Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie ww. wynagrodzenia w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.
Postanowienia ust. 1-14 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż zgodę na zawarcie
umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wyrażają
wszystkie podmioty ponoszące odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom.
Wykonawca wyraża zgodę i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec Podwykonawcy i
dalszych Podwykonawców, nawet jeżeli poszczególne postanowienia Umowy nie stwierdzają tego wprost. Dotyczy to w szczególności uprawnień Zamawiającego, o których mowa w
ust. 10 – 14

§ 14
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu zakończenia całości robót,
2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie gwarancji, licząc od
upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) w wysokości 0,5% od kwoty określonej w § 16 ust. 1, za każdy dzień licząc od dnia upływu
terminu ważności gwarancji należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości do
dnia jej doręczenia,
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty karę umowną w wysokości 0,3 % wartości
brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu do
dnia zapłaty lub doręczenia,
5) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób
na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 8 ust. 5 - 9 Umowy lub nieprzekazania

3.

4.
5.
6.
7.

dowodów zatrudnienia pracowników, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
6) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za niewykonanie umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego,
7) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
8) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania bezpłatnego przeglądu instalacji wentylacji i klimatyzacji w okresie …. lat w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4
ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia w którym odbiór miał się odbyć,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Zamawiający (z
wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy PZP) w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.
Zamawiający ma prawo potrącić należność z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie niewymagalnych należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Zamawiający może obniżyć karę umowną, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku wykonania w terminie przez Wykonawcę większości robót objętych niniejszą umową. W takim
przypadku karą umowna, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 będzie naliczana od wartości robót
niewykonanych w terminie przez Wykonawcę.

§ 15
1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę.
2. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego
przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru, po uprzednim potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru, że roboty zakończono.
3. Odbiory końcowe przeprowadzi komisja powołana przez Zamawiającego.
4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z faktury wystawionej przez Wykonawcę,
3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych
wad.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
jako wadliwych.
7. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu ostatecznego robót przed upływem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas tego
przeglądu.
§ 16
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
.......................................równe … % wartości ceny ofertowej tj. kwotę ..........złotych (słownie
zł:................... 00/100 ).
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zmiany formy zabezpieczenia dopuszczalne są wyłącznie w okresie trwania umowy, przy
czym wymaga się aby najpóźniej w dniu zakończenia umowy Wykonawca przedstawił zabezpieczenie w formie przez siebie wybranej pokrywające się z terminem udzielonej rękojmi

za wady. W przeciwnym wypadku Zamawiający do czasu wniesienia zabezpieczenia zatrzyma na poczet zabezpieczenia kwotę należną z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio: 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantującego zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 17
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
1) w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) w przypadkach określonych w § 8 ust. 2 pkt. 14 i 15 oraz § 16 ust. 3 umowy,
3) w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć
należne Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z cenami określonymi w kosztorysie ofertowym,
4) w przypadkach zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i
usług przy czym kwota netto pozostaje bez zmiany zaś kwota brutto zmieni się w zależności od obowiązującej stawki,
5) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich
zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły
wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa,
działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki,
strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji). Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej,
6) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin
zakończenia inwestycji. Termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności,
7) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając
z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania wskazanych okoliczności.
§ 18
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. może odstąpić od umowy także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku odstąpienia od umowy na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki szczegółowe:
4) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia,
5) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
6) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
7) najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza budowy.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 145a
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 20
Wszystkie sprawy mogące wystąpić na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla Zamawiającego.

§ 21
Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 3
egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy
DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakości obiektu budowlanego.
sporządzona w dniu ...................... .
1. Zamawiający .....................................................................................................
2. Wykonawca .......................................................................................................
3. Umowa (nr, z dnia) ............................................................................................
4.

Przedmiot umowy :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
kubatura ………
powierzchnia użytkowa ………
inne .................................................................. .
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, instalacje i urządzenia techniczne wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.
6. Data odbioru końcowego:

dzień ....... miesiąc ............... rok ..............

Ogólne warunki gwarancji jakości.
1. Wykonawca oświadcza, że objęty Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany
zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi … miesięcy licząc od dnia
spisania protokółu odbioru końcowego.
4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze końcowym.
5. O wykryciu usterek i wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę
w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.
6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu
gwarancji – natychmiast
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle spisanym przy udziale
obu stron,
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót
budowlanych lub usunięcia wad.
8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania przedmiotu
gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac
nad usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.
13. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki nieusunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.
14. Strony zastrzegają sobie możliwość podpisania w okresie gwarancji, dodatkowych umów
serwisowych określających nazwę, adres i czas reakcji serwisu na zgłoszenie wady ze wskazanymi przez wykonawcę dostawcami urządzeń objętych przedmiotem gwarancji. W zawieranych umowach czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu wysłania
faxem zgłoszenia do momentu przyjazdu na miejsce awarii przedstawiciela serwisu posiadającego uprawnienia i kwalifikacje do dokonania naprawy.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
................................................................................................................................
Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:
................................................................................................................................
przy udziale Użytkownika ......................................................................................

