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SPECYFIKACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENI A (S.I.W.Z) 

Nr sprawy: ZS. 201. 18  . 2017 
 

 
 

1. Nazwa zamawiającego 
 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach zwany dalej zamawiającym zaprasza do 

składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z 

późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, na opisany poniżej przedmiot zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia 

Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych i 

elektronicznych. 

 

Roboty budowlane mające na celu adaptację dwóch sal lekcyjnych w celu utworzenia 

pracowni automatyki i mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych 

w ramach Projektu p.n.”Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez 

utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży Elektryczno-Elektronicznej przy 

Zespole Szkół w Dobczycach, nr RPMP:10.02.02-0213/16 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 

10.02.02 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, część konkursowa”. 

Zakres robót będzie obejmował prace demontażowe w 2-ch salach dydaktycznych,  

wykonanie ścianek działowych, demontaż istniejących drzwi, zamurowanie powstałego 

otworu, roboty wykończeniowe oraz wymiana i rozbudowa  instalacji elektrycznej, zgodnie z 

załączonymi przedmiarami robót. 

 

Prace będą się odbywać przy bieżącym funkcjonowaniu obiektu. 

 

Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z załączonym 

opisem technicznym i przedmiarem robót, które mają jedynie charakter pomocniczy dla 

wykonawców przy przygotowywaniu oferty.  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i 

zgłosić przed złożeniem oferty ewentualne uwagi zamawiającemu, by ten wprowadził zmiany 

jeśli byłyby konieczne, tak aby w cenę składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były 

wszystkie czynności, które są niezbędne do kompleksowego wykonania zadania, a które 

mogły zostać niedookreślone w przedmiarze robót. Złożenie oferty jest jednoznaczne z 

potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego materiały i założenia są kompletne 

do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem a wszelkie możliwe wątpliwości 

ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione.  

 

Kod CPV 45 45 30 00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne, 45 31 00 00-3 

3. Termin wykonania zamówienia, gwarancja 

Do 50 dni. Gwarancja  co najmniej 60 msc. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dotyczące przedmiotu 

zamówienia i sposób dokonywania ich oceny 

4.1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

4.1.1  Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23.  

 

- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli żaden z wykonawców wchodzących w skład 

zespołu wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie nie będzie podlegał 

wykluczeniu. 
 

4.1.2  Spełniają następujące warunki udziału: 

 

A. Dotyczące kompetencji lub uprawnień: 

 

- Zamawiający nie stawia warunku. 

 

B. Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 

Wykonawca spełni warunek, jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie 

mniejszą niż 50 000,00 zł. Warunek można spełnić jedynie samodzielnie przez przynajmniej 

jednego wykonawcę gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie. 

 

C. Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Wykonawca spełni warunek o ile posiada doświadczenie w należytym wykonaniu 

przynajmniej 1 a maksymalnie 3 robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych 

wewnątrz budynku, o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 50 000,00 zł. brutto, w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo dla wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie. Warunek można spełnić samodzielnie przez wykonawcę lub razem 

gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie. 
 

4.1.3  Potwierdzą spełnianie wymagań przez oferowany przedmiot zamówienia: 

 

- Zamawiający nie stawia warunku. 
 

4.2  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

4.3  Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 
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4.4  Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615). 

 

4.5  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i 
dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 

5.1   Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w 

oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

5.2  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

 

5.3  Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ. 
 

5.4  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 następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia wspólnie dokument składa przynajmniej jeden wykonawca lub 

osobne dokumenty składa kilku wykonawców. Warunek będzie spełniony gdy jego spełnienie 

potwierdzi indywidualnie przynajmniej jeden wykonawca lub kilku wykonawców. 

 

-  wykazu robót budowlanych (pożądany w formie tabeli zgodnie z załączonym do siwz 

wzorem) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz musi zawierać określenie 

zamówień wymaganych przez zamawiającego, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie, do wykazu należy załączyć dowody dotyczące wykazywanych 

zamówień. WW przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 

dokument składa przynajmniej jeden wykonawca lub osobne dokumenty składa kilku 

wykonawców. Warunek będzie spełniony, gdy wykonawcy jego spełnieni e potwierdzą 

wspólnie lub spełnianie potwierdzi indywidualnie przynajmniej jeden wykonawca. 
 

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

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

5.6  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

 

5.7  Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych 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. 

 

5.8  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

 

5.9  W zakresie formy, w jakich dokumenty te mogą być składane zastosowanie mają 

przepisy obowiązującego na dzień wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

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

 

5.10  Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
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wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 

przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

5.11  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 
 

5.12 Jeżeli wykonawca bez wezwania złoży zamawiającemu wraz z ofertą wszystkie 

wymagane w SIWZ dokumenty, zamawiający nie będzie wzywał zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 

PZP do składania tych dokumentów. 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
6.1.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

wykonania z dokumentacją dostarczoną przez zamawiającego. Prace należy prowadzić 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej. 

 

6.2.Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji 

zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę do jej wykonania 

zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy co najmniej 2 osoby na 

umowę o pracę, w wymiarze na minimum ½ etatu przy wykonywaniu prac 

ogólnobudowlanych. 

 

6.3.Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia  od podpisania umowy 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni 

wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie 

zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o 

pracę przy realizacji zamówienia. 

 

6.4.W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. lub 

stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie jest 

zatrudnionych na umowę o pracę na minimum ½ etatu co najmniej 2 osób, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł. brutto za każde stwierdzone zdarzenie. 

 

6.5.Ze względu na fakt, że roboty budowlane będą wykonywane w funkcjonującym budynku, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia prac w sposób jak najmniej 

utrudniający  użytkowanie budynku. 

 

6.6.W czasie prowadzenia robót budowlanych wykonawca, w ramach ceny ofertowej 

zobowiązany będzie do: 

a) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z zamawiającym, ewentualnego 

zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób 

postronnych, 

b)prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie (jeżeli został 

opracowany), kosztorysie inwestorskim i przedmiarem robót, specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz 

zasadami sztuki budowlanej, 

c)wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

d)przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z  2003r. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

e)postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) i 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z 

późn. zm.), 

f)zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- aprobaty techniczne, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

- atesty, 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do wymagań dotyczących opisywania 

przedmiotu  zamówienia (parametry, normy) należy stosować je z uwzględnieniem odrębnych 

przepisów technicznych przez odniesienie się w kolejności preferencji wskazanych w pkt 2 

ww. art. 30, tj: 

a. Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

b. norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących 

normy europejskie, 

c. europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania 

wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim 

europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011r. str. 5, z późn. Zm.), 

d. wspólnych specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, rozumianych 

jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych, określone zgodnie 

z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego  dyrektywy Rady 

89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 

95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE 

oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1673/2006/WE (Dz. Urz. UE nr L 316 z 14.11.2012r. str. 12), 

e. norm międzynarodowych, 

f. specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez 

instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w 

celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

g. innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 

normalizacyjne. 

 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie 
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oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia 

się w kolejności: 

a. Polskie Normy, 

b. polskie aprobaty techniczne, 

c. polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 

budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 

d. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883, z 2015r. poz. 1165 oraz 

z 2016r. poz. 542). 

 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp  i ww. zapisach dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

 

6.7.Zorganoizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem 

należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 

 

6.8.Ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 

 

6.9.Natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

 

6.10.Przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia 

wykonania robót przed ich zniszczeniem, 

 

6.11.Zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

użytkownikom obiektu, 

 

6.12.Poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych 

interesów osób trzecich, 

 

6.13.Opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz 

zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

 

6.14.Wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbędnych 

prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 

 

6.15.Uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w 

terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

 

6.16.Uczestnieczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania 

wymaganych atestów i zaświadczeń, 
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6.17.Zgłoszenia w formie pisemnej gotowości odbioru ostatecznego , na 15 dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

 

 

 
7. Informacje dodatkowe 
 

1.Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy 

techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w specyfikacji technicznej 

oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty  i zgodnie z art. 30b ustawy Pzp. 

 

2.Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub 

określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, wykonawca winien uznać, iż podano 

produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, 

wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie 

gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 

 

3.Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, 

aprobat. Gdziekolwiek w  dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta. 

 

Uwaga: 
1)Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej (jeżeli 

została opracowana) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz 

przedmiaru robót. 

2)Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową (w znaczeniu i ze 

skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). 

  

8. Opis sposobu przygotowania oferty 
 

8.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiom i warunkami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz przedmiotem zamówienia, koniecznymi do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

 

8.2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. 

 

8.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Ofertę  należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 



 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl,www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

8.4. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile wynika z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być 

przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1 Kodeksu 

cywilnego). 

 

8.5. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny 

być dołączone wszystkie wymagane niniejszą siwz dokumenty. 

 

8.6. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu,  kopia ta  powinna być 

potwierdzona przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 

zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie 

tych dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez  wykonawcę lub te podmioty 

zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 

Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: 

„za zgodność z oryginałem” – pieczątka lub ręczny zapis oraz czytelny podpis lub podpis i 

pieczątka imienna osoby uprawnionej. 

 

8.7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać SIWZ. 

 

8.8. Oferta winna być napisana w języku polskim. 

 

8.9  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi 

numerami. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 

przez osobę/ osoby podpisującą/ podpisujące ofertę. 

 

9. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (dziennik podawczy – sekretariat dyrekcji), 

nie później niż do dnia 23.06.2017 r. do godziny 11.00. Oferta powinna znajdować się w 

zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 

treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

                 

Na opakowaniu powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zamówienia 

publicznego. 

 

Ofertę składaną do ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki 

kurierskiej należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać w kopercie z 

dopiskiem: 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM     .   .   . GODZ.   .  . 
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Oferty, które wpłyną do ZAMAWIAJĄCEGO po wyznaczonym terminie składania ofert będą 

odsyłane bez otwierania. 

             

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu 

zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień itp. przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań 

jak składana oferta tj. w sposób określony jak wyżej w kopercie z dopiskiem: 

„ZMIANA”. 

 

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie 

zmian i poprawek) z dopiskiem na kopercie:   

 

„WYCOFANIE”. 

            

Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po 

stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy nastąpi wycofanie złożonej oferty 

właściwej bez jej otwierania. 

 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (pokój nr 36), dnia 23.06.2017 r. o godz. 

11.30. Otwarcie ofert jest jawne. Ocena ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym. W toku 

dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty i/lub dokumentów. 

 

 

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia i zawierać wszelkie 

koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne cła, podatki, koszty produkcji, 

transportu, ubezpieczenia, przechowywania, materiałów, eksploatacji art. (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku 

osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na 

podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie 

podlega negocjacjom. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział 

podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do 

uiszczenia podatku VAT w kraju, oferty sporządzane przez takich wykonawców zawierają 

cenę z 0% stawką podatku VAT. Na potrzeby oceny ofert do ceny oferty tego wykonawcy 

zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Dla cła, jeżeli występuje, 
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stosuje się odpowiednio. Podane przez wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach lub 

oświadczeniach wartości w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na PLN wg średniego 

kursu waluty publikowanego przez NBP i obowiązującego w dniu otwarcia ofert. 

 

W celu poprawienia omyłki rachunkowej przyjmuje się następujące zasady: 

/ w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 

obliczeniu ceny; 

/ w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 

słownie; 

/ w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 

ryczałtowa): 

przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 

jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

/ w przypadku, gdy cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się 

za prawidłową te wartość, która stanowi prawidłowy wynik działań matematycznych. 

 

/ w przypadku błędnie wyliczonej wartości podatku VAT przyjmuje się, że prawidłowo 

podano stawkę podatku VAT (w %) oraz prawidłowo podano podstawę (wartość netto), od 

której liczono podatek VAT. 

   

/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. Przez tego typu omyłki zamawiający rozumie w szczególności wszelkie 

inne omyłki, których poprawa: 

- nie powoduje zmiany ceny oferty, lub 

- powoduje zmianę ceny oferty, która nie powoduje zmiany rankingu ofert.  
 

11. Opis kryteriów wyboru ofert, ich znaczenie i sposób oceny 
 
Cena – waga: 60%,  

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

Minimalizacja 

 

Op =[
najniższa wartość kryterium 

/oferowana wartość kryterium] x 100 pkt. x waga kryterium. 
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Termin wykonania – waga: 20%,  

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

Maksymalizacja 

 

Op =[
uzyskana ilość punktów 

/ najwyższa ilość punktów] x 100 pkt. x waga kryterium. 

 

Gdzie 

 

termin wykonania do 50  dni = 5 pkt  

termin wykonania do 40  dni = 10 pkt 

termin wykonania nie może być dłuższy niż 50 dni 

 

Gwarancja – waga: 20%,  

 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

Maksymalizacja 

 

Op =[
uzyskana ilość punktów 

/ najwyższa ilość punktów] x 100 pkt. x waga kryterium  

 

gdzie 

 

gwarancja nie mniej niż 60 miesięcy = 60 pkt 

każdy kolejny miesiąc więcej + 1 pkt, gdzie 72  miesięcy i powyżej = 72 pkt  

gwarancja nie może być krótsza niż 60 miesięcy. 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o podane kryteria gdzie 

najkorzystniejsza oferta otrzyma max 100 pkt a pozostałe proporcjonalnie mniej. Wyliczone 

punkty zostaną przedstawione jako liczna w dokładnością do 2 miejsc po przecinku a w 

wyjątkowej sytuacji do tylu miejsc po przecinku ile będzie potrzebne, aby wskazać 

prawidłową pozycje oferty. 

 
12. Formalności dotyczące zawarcia umowy 

 
1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom   określonym w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 

o podane kryterium wyboru ofert. 

2.Zamawiający powiadomi o wyborze ofert wykonawców, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu. 

3.Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu zamawiający powiadomi o terminie 

zawarcia umowy. 

4.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
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przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

 

 

13. Sposób porozumiewania się, osoby upoważnione do kontaktu 
 
1.Dopuszcza się kontaktowanie się stron (w celu zapytań, wyjaśnień, zawiadomień, wezwań) 

pisemnie, faksem i poprzez e-mail przy potwierdzaniu otrzymania korespondencji przez 

odbiorcę poprzez nadanie na wniosek nadawcy potwierdzającego faxu lub e-mail zwrotnego 

bezzwłocznie, co powoduje, iż korespondencje uznaje się za skutecznie dostarczoną, (w celu 

złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym oferty, odwołania) jedynie w formie pisemnej. 

2.Korespondencja przy pomocy faksu lub e-mail zwrotnie nie potwierdzona może zostać 

uznana za nieskutecznie dostarczoną. 

3.Jeżeli wykonawca nie dysponuje faksem lub (i) adresem e-mail musi o tym fakcie 

poinformować zamawiającego. Zamawiający zakłada, że wykonawcy posiadają  faks lub  (i) 

adres e-mail. 

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:  Maciej 

Machnicki, Krystyna Grzywa. 

 

14. Wadium 

 
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2500,00 zł. (słownie: 

dwa tysiące pięćset  złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

- w pieniądzu, 

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- w gwarancjach bankowych, 

- w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 55 pkt 2 ustawy 

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

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego: 

 

19 1600 1462 0008 4782 4812 4152 

 

W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia 

poręczenia lub gwarancji musi obejmować co najmniej termin  związania ofertą. Poręczenia i 

Gwarancje muszą być bezwarunkowe. W terminie otwarcia ofert wadium wpłacane w 

pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego. Potwierdzenie wpłaty lub oryginał 

wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do składanej oferty. Oryginału wadium 

w formie niepieniężnej nie należy zszywać z pozostałymi dokumentami. Wykonawca, 

którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z 

postępowania. 
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia należytego 

zabezpieczenia umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia. Poręczenia i Gwarancje muszą być 

bezwarunkowe. Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia w formach wymienionych w 

art. 148 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego:  

 

  

89 1600 1462 0008 4782 4812 4153 

 

16. Istotne postanowienia, kary, zobowiązania, formalności 

związane z zawieraną umową 
 
Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy i ogólne warunki wykonania zamówienia 

zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących 

przypadkach: 

 

16.1  Zmniejszenie ilości zamawianego asortymentu w stosunku od ilości wynikającej z treści 

oferty - Zmniejszenie ilości może nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego wykupienie pełnej ilości asortymentu byłoby niecelowe. 

 

16.2  Zmiana stawki podatku VAT - W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku 

VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy 

 

16.3  Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy - wynikające z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia 

postępowania w wyniku, którego zawarto umowę, lub wykonanie umowy w pierwotnym 

okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub w przypadku nie 

wykupienia pełnej ilości asortymentu umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia 

pełnej ilości lub o okres do 1 roku (w zależności, co nastąpi wcześniej). 

 

16.4  Zmiana danych wykonawcy w szczególności nazwy, siedziby itp. - na wskutek 

następstwa prawnego lub zmiany wprowadzonej przez wykonawcę. 

 

16.5  Zmiana ceny jednostkowej - na wskutek obniżki ceny wprowadzonej przez wykonawcę 

w trakcie trwania umowy, innej niż wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT. 
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16.6  Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy - Wykonawca może w trakcie trwania 

umowy wprowadzić, zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy.  

 

16.7  Wszelkie inne zmiany, które nie powodują istotnej zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty oraz wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły 

wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 

zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu 

jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, 

długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być 

udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej, 

IMGW. 

 

17. Termin związania ofertą 
 
30 dni. 

 

18. Środki ochrony prawnej 
 
Wykonawcom i innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI obowiązującej ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 
19. Oferty częściowe 

 
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Jeżeli wykonawca zamierza skorzystać z pomocy podwykonawców zobowiązany jest 

wskazać w ofercie części zamówienia jakie zamierza im udzielić. 

 
20. Liczba wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową 
 
Nie dotyczy.  

 

21. Zamówienia powtarzane lub dodatkowe 
 
Nie przewiduje  się 

 

 
22. Oferty wariantowe 

 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, dopuszcza się składanie ofert 

równoważnych. Przedmiot zamówienia w zakresie, w jakim został opisany poprzez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy czytać wraz z wyrazami 

„lub równoważny”. Dopuszcza się więc, stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i 
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symboli producenta materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się 

równoważnymi, czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia 

zastosowania tych materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, 

wydajność, moc, pobór energii itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie 

równoważności tych parametrów. 

 

 
23. Adres poczty elektronicznej 

 
zs@dobczyce.edu.pl 

22. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podpis osoby odpowiedzialnej 
za zakres merytoryczny: 
 
.........................................                                                            Podpis kierownika jednostki: 

                                                                                        
........................................ 
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Formularz ofertowy 

 

 

 
 
 

Adaptacja pracowni automatyki i mechatroniki 

oraz pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych 
 

Dane wykonawcy: 
 
Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................... 

Adres  Wykonawcy : ......................................................................................................... 

Nr telefonu: .............................. Nr faksu: ........................................ 

Adres poczty elektronicznej:  ...................................................... 

KRS/REGON ........................................................................................................... 

NIP ……………………………………………………………………………… 

Numer rachunku  bankowego ................................................................................... 

Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uprawnionych do zawarcia umowy: 

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

............................................................................................................................. 
OFERUJEMY  WYKONANIE  ZAMÓWIENIA  OBJĘTEGO  PRZETARGIEM ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ: 
*Wartość netto: ........................................................... zł.  
słownie netto ................................................................................................................ zł. 
*Wartość brutto ........................................................... zł. (kwota zawiera podatek VAT) 
słownie brutto ............................................................................................................... zł. 

 
Powyższe wartości  zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia 
określonego w SIWZ. 
 
*Należy wypełnić i załączyć zamieszczone w siwz opisy szczegółowe.  
 

Okres gwarancji …… msc. (min. 60 msc.)  
 
Termin wykonania robót budowlanych do …….. dni. (max. 40) 
 
 

Informujemy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy. Akceptujemy siwz wraz z 

ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmianami 
wprowadzonymi przez Zamawiającego. 
 

 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Informujemy, że część zamówienia ………………………………………………………………………………………………….. 
      (wpisać zakres) 

wykonamy przy udziale podwykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Zgodnie z wymogiem zawartym w  SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia informujemy, że przy 
realizacji zamówienia zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę we własnym 
przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę min 2 osoby na minimum ½ etatu każda z nich. Dla 
udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy przedłożymy 
zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zadania na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać. 

Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem* 

□  TAK 

□ NIE 

 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym 
przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
 
Data: …………………………………………….. 
 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ....................................................... 
 

 
 
*odpowiednio wypełnić/skreślić 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl,www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

 
 

 
 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Oświadczenia Wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) 
 

Dotyczy zamówienia na: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………… 

 

  1. DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  POSTĘPOWANIU 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  WYKONAWCY:  

W p rzypadku  wykonawców ub ieg a j ących  s i ę  wspó l n i e  o  zamówien ie  
o świ adczen ie  wype łn i a  i  do ł ąc za  do  o fe r ty  każdy  z  Wykonawców  

 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ przez Zamawiającego 
 

 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty  …………………………………………………………… 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w siwz polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazane 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty ……………………………………………………………… 
 
 
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. 
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Podpis osoby/osób uprawnionej/ych  do sporządzenia oferty………… ………………………………………………… 

 

 

2. DOTYCZĄCA PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA. 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZACE  WYKONAWCY: 

 
 

1. Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
13-22 ustawy Pzp. 

2. (UWAGA: stosuje się tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenia wykonawcy z 
postępowania na podstawie ww. przepisu) 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp. 
 
 

Podpis osoby/osób uprawnionej/ych  do sporządzenia oferty ………………………………………………………… 
 
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 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty …………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODMIOTU, NA KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ  
WYKONAWCA: 

Oświadczam zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
Podpis osoby/osób uprawnionej/ych do sporządzenia oferty …………………………………………………………. 
 
 
Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
OSWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO  ZASOBY  POWOŁUJE  SIĘ  WYKONAWCA: 
 
 
 
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. 
 

data i podpis wykonawcy ………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

Lp. Części zamówienia, które zostaną udzielone 

podwykonawcy oraz nazwa podwykonawcy    

  
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

                      

Załącznik nie wymagany gdy wykonawca nie zamierza udzielić części zamówienia 
podwykonawcy. 

 
Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ….................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *** 
 

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2015 
r. poz. 184, 1618 i 1634, z późn. zm.) 

 
Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez ………………………………, stosownie do treści 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r., poz. 2164 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu niniejszym informuję, że: 

 
1. Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

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

złożyliśmy/nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do 

tej samej grupy kapitałowej.   

2. Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów** 

 

*Odpowiednio skreślić  

** (w przypadku złożenia oferty i  przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej). 

*** Wykonawca winien złożyć ww. Informację do Zamawiającego w terminie 3 dni od 
dnia przekazania informacji (zamieszczenia na stronie internetowej) z otwarcia ofert. 
 
Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ....................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 
 
 

 

 
 

 
 

Wykaz zamówień odpowiadających opisanym w SIWZ 
  

Przedmiot zamówienia  

(dokładny opis) 

Wartość brutto Data wykonania 

dzień/miesiąc/rok 

Nazwa odbiorcy 

(zamawiającego) 

    

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

   

                      
Na każdą z wymienionych pozycji załącza się stosowny dowód potwierdzający ich należyte 

wykonanie lub wykonywanie.    
                      
                     
 

Podpis osoby/osób uprawnionej do sporządzenia oferty. ....................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 5 

UMOWA 
 

Nr ZS…………… 
 

zawarta w dniu  …………   2017r. w Dobczycach pomiędzy: 

Powiatem Myślenickim, ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice NIP 6812692325, 
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera, 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a, 
 w imieniu którego działa z upoważnienia Zarządu – pan ……………………….. – Dyrektor, 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
……………….  NIP …….., KRS/REGON ………………….  reprezentowaną przez: ………….  – ……………….., 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 
 

Stosownie do przeprowadzonego  postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie 
do zapisów ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity z poźn. 
zm.), na podstawie art. 39, którego dokumentacja stanowi integralną część umowy,  strony 
zawierają  umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, 
polegające na …………., zgodnie z wymaganiami  określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ), Rozdz. II i złożona ofertą Wykonawcy, które są integralną 
częścią umowy. 
 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: …………………………… 
 

3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa: 
          - dokumentacja projektowa (jeżeli opracowano) 
          - Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

          - Przedmiary robót (druki pomocnicze), 

         będące integralną częścią umowy. 
 

4 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). 
 

5 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje 

zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową za 
wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 8 ust. 1 
 
 

6 Przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudni co najmniej 2 osoby na podstawie umowy  
o pracę w wymiarze minimum ½ etatu dla każdej, we własnym przedsiębiorstwie lub osoby 
takie winny być zatrudnione przez podwykonawcę realizującego przedmiot umowy. 

 
7. Celem udokumentowania zrealizowania obowiązku określonego w ust. 6 Wykonawca 

     przedstawi Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osób 
     zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
     czynności jakie będą oni wykonywać. Na pisemne wezwanie Zamawiającego wystosowane w 
     trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobligowany jest przedstawić wykaz osób 

     zatrudnionych w ramach stosunku pracy. 
 



 

Projekt współf inansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 

Beneficjent: 

Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,  

32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42 

e-mail: starostwo@myslenicki.pl,www.myslenicki.pl 

 

Nazwa i nr projektu: 
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów   

i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji 

Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej  

przy Zespole Szkół w Dobczycach.  

RPMP.10.02.02-12-0213/16 

 

Realizator projektu: 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,  

32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,  

fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl, 

www.dobczyce.edu.pl 

 

8. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 6 Wykonawca 
    w terminie 7 dni od dnia zdarzenia przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz,  

          o którym mowa w ust. 7 Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 
 

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 ma zastosowanie także do podwykonawcy realizującego 
          zadanie objęte niniejszą umową. 
 
 

10. Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
            osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) powierza Zamawiającemu   

 przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowo wykonanej umowy w zakresie imienia 

            i nazwiska, stanowiska i uprawnień.  
 

§  2 
 
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy w terminie 
od dnia ……….. 2017r. do dnia ……………. 2017r. 

 
§  3 

 
I. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie  

z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 
2) Powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu w wykonaniu robót, podając 

przyczyny opóźnienia, 
3) Przeprowadzenie robot rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

4) Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie  
z zasadami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. 
zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 

1232 z późn. zm.), 
5) Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeni posiadających; 

a. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
b. aprobaty techniczne, 
c. certyfikaty zgodności lub deklaracje zdolności, 

d. atesty 

6) protokolarne przejecie terenu budowy, 
7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy, 
8) wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy, 
9) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności szczelne 

zabezpieczenie wyposażenia sal, oraz innych pomieszczeń i podłóg folią, 
10) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót, 
11) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem, 
12) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
13) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszelkich niezbędnych prób, 

odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,, 

14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót (posprzątanie sal i innych pomieszczeń gdzie 
były prowadzone roboty, usunięcie folii ochronnej) oraz przekazanie go Zamawiającemu,  

w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie 

wymaganych  atestów i zaświadczeń, 
16) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na 15 dni przed upływem 

okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
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II. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, 
2) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza, 
3) zapewnienie nadzoru, 
4) odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 6 umowy. 

 
III. Zamawiający, na wniosek  Wykonawcy wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.  

      Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań sublicznika 
      wodomierza odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt  
      zużycia energii elektrycznej wg wskazań sublicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem 
      i na koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika, podłączonych przez 
    Wykonawcę (zużycie wody, odprowadzenie ścieków i energii elektrycznej) ponosi Wykonawca. 
 

IV. Po zakończeniu robót Zamawiający wystawi fakturę VAT za zużytą wodę, odprowadzone ścieki  
     i energie elektryczną z terminem płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

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

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożona ofertą. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………(nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się, składając Ofertę 
celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ……………………. (w jakim wiedza 

i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania umowy przez ………………. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 
przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te,  które 

stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po 
uprzednim uzyskaniu zgodny Zamawiającego. 

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

 
§ 5. 

 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: ……………………………………………….., a Podwykonawcom powierzy wykonanie 
następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: 
………………………………………. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców , dalszych 

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

§  6 
 

1. Wykonawca udziela  gwarancji na przedmiot umowy  w ilości ……. miesięcy. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót. 
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2. W okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego  

a jeżeli usuniecie wad  w takim terminie nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, 
Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym inny termin. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia 
wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 2 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
gwarancji. 

5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad , termin gwarancji 
biegnie od nowa  od chwili usunięcia wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 
6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze 

przedmiotu umowy będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.  

 
§  7 

 
1. Za wykonanie w całości przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………. złotych. 
 (słownie: ……………………………………………………………………………). 
 Wynagrodzenie zawiera podatek VAT ustalony w wysokości z obowiązującymi 
 przepisami w tym zakresie. 

2. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania, 

zgodnie ze specyfikacją  techniczną, SIWZ jak również roboty nie ujęte a niezbędne do 
wykonania umowy, takie jak np.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie 
i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, napraw i  inne. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej umowy 
wynagrodzenie za wykonane prace zostanie opodatkowane stawką podatku w wysokości 
obowiązującej w dacie wykonania robót, chyba, że z bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa będzie wynikał obowiązek zastosowania innej stawki podatku. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie 
elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się 
jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu 

odbioru robót. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty  dostarczenia 
Zamawiającemu faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Strony ustalają, że wszelkie wierzytelności przysługujące Wykonawcy w tym z tytułu 

uiszczenia należności za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie  
w formie przelewu wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie. 

 

§ 8 
 
        Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy: 

1. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia kompletnych dokumentów dot. 
Odbioru: 
- oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektora nadzoru, 

- dokumentacji powykonawczej, 
- wymaganych certyfikatów, atestów i aprobat technicznych, 

- protokołów, zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, sprawdzeń i 
badań. 

2.  Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez  
     Zamawiającego. 

3.  W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca 
     zawiadomi  Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, celem 
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     umożliwienia  ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego ich 
     odbioru. 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy 
uznaje się datę podpisania protokołu końcowego bez zastrzeżeń, bądź datę podpisania 

protokołu stwierdzającego usunięcie wad wskazanych w protokole odbioru końcowego. 
5. Dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od upływu 

okresu gwarancji, o której mowa w § 5 pkt  2 niniejszej umowy. 
6. Odbiór ostateczny następuje w terminie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji  

i rękojmi i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad. 
7. Zamawiający zwołuje komisję odbioru ostatecznego  (ilość osób i skład komisji oraz tryb 

powołania zgodnie z zarządzeniem Zamawiającego). 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego spisany będzie protokół, 
stwierdzający ewentualne usuniecie wad, bądź usterek. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisy ubezpieczeniowe, ważne co najmniej od daty 

zawarcia umowy do czasu zakończenia robót, obejmujące: 
a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku  

z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności 
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy 
w wysokości co najmniej wartości kontraktu, 

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy, z polisą OC  na sumę ubezpieczeniową równą co najmniej wartości kontraktu. 
 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych w terminie 
podpisania umowy. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia w terminie podpisania umowy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 10% wynagrodzenia 
określonego w § 7 pkt. 1, tj. ………. złotych brutto (słownie: …………………………………………….. 
złotych). 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 

3. Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty protokołu 
końcowego odbioru wykonanych prac. 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od daty 
upływu okresu rękojmi. 

 
§  11 

 
1. Strony ustalają, iż w poniższych przypadkach Wykonawca z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych na rzecz 

Zamawiającego: 

 
a) W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia,  
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b) W przypadku  nie przystąpienia w terminie do naprawy lub nieterminowego usunięcia 

wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 pkt 1, za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu na przystąpienie do usunięcia 

wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek. 

c) Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1. 

d) W przypadku stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających  z niniejszej umowy 

nie jest zatrudnionych na umowę o pracę na minimum ½ etatu co najmniej 2 osób, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości za każde stwierdzone zdarzenie. 

 
2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w pkt „a” do „d’ nie pokrywają wartości 

faktycznie poniesionych szkód, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

 
a) Jeżeli Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania 

przetargu i przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez 

Zamawiającego do rozpoczęcia robót 

b) Jeżeli Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia przez Zamawiającego 

nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy, 

c) Jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez 

okres dłuższy niż 14 dni, 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca i zamawiający w terminie 7 dni od  

odstąpienia zobowiązani są do sporządzenia protokołu robót w toku, wg stanu na dzień 

odstąpienia.  

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne, na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika robót: ……………………….., legitymującego się 

uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

- ………………………………  - ………………………. 
- ………………………………. - ……………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie 
jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 
§ 13 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za szkody wyrządzone osobom trzecim,  
w związku z prowadzonymi robotami. 

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z  bezpieczeństwem, higieną 
pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami  
i zabezpieczeniem miejsca robót. 
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3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną 
część przedmiotowej  umowy. 

 
 

 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne, 
a w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych , oraz Prawo 
budowlane (tekst jednolity z 2016r. poz. 290). 

 
 

§ 15 
 
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony 
pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 16 
 
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla  siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego. 
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