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dla zamówienia publicznego o nazwie: 
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Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica”. 
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ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)  
 
 Zamawiający: 

Gmina Czernica 

Kontakt: 

Gmina Czernica 
ul. Kolejowa 3 
55-003 Czernica 
tel./fax 71 726 57 00 
e-mail: czernica@czernica.pl ; zamowienia.publiczne@czernica.pl  
 www: www.bip.czernica.pl   

Konto Bankowe : 
Getin Noble Bank S.A.   
nr konta: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 
 

NIP:  912-11-01-093 
 
  
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną w dalszej części 
„ustawą Pzp”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 

ustawy. 

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, poniżej kwoty 221 000 

euro, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchyla się od zawarcia 

umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 
 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie sanitariatów na I i II piętrze 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, 

Gmina Czernica, zgodnie z dokumentacją techniczną wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień/opinii w 

zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 
W trakcie prac remontowych szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo wokół budynku ze względu 

na potencjalną obecność dzieci i innych osób na terenie przyszkolnym. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie pomieszczeń do remontu tj. przestawienie/wyniesienie mebli 

i pozostałego wyposażenia oraz ich zabezpieczenie w miejscu wskazanym przez inwestora. 
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Podstawa prawna prowadzenia robót - decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Starostę Powiatu 

Wrocławskiego nr 99/2010 z dnia 13.01.2010 r. oraz decyzja wydana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego nr 

2766/2017 z dnia 11.09.2017r. 

 

W kalkulacji oferty należy uwzględnić sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Prac budowlanych nie należy prowadzić w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 

niepodania w ofercie 
2. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać termin, na jaki udziela gwarancji i rękojmi na wykonany 

przedmiot zamówienia.   

Termin gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie 

powinien być dłuższy niż 60 miesięcy (licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia). 

Termin gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w związku, z czym w przypadku: 

- podania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi krótszego oferta będzie podlegać odrzuceniu, 

-  niepodania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi uznany zostanie minimalny termin gwarancji. 

3. Jeżeli SIWZ lub dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń 
znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza użycie „produktów” 

równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 

określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego 

producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 

jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 

samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga 

złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie 

autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 
 

4. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których Wykonawca posiada dokumenty 

potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zasadnicze rozwiązania materiałowe należy 

uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem inwestora.  

 

5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podanie przez 

Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 
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określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

6. Nazwy kodów Wspólnego Słownika Zamówień:  

(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45400000-1, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1. 

  
ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ POLEGAJĄCYCH NA 
POWTÓRZENIU TEGO SAMEGO RODZAJU ZAMÓWIEŃ 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ 
RAMOWĄ 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 
ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 
ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w 

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
 
ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ (PRZEZ DWA 
LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w 

imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 
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2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo, nie dotyczy spółki 

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może 

wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z 

postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających 

ofertę wspólną; oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału wypełnia podmiot, który w odniesieniu 

do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 

Wykonawców składających wspólną ofertę. 

 
ROZDZIAŁ XI.  INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp).  
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca 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. 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
ROZDZIAŁ XII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania zamówienia: od dnia 28.06.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. 
 

 
ROZDZIAŁ XIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
w pkt 1.2. niniejszego rozdziału SIWZ. 
 
 



6 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 
 

1.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców z postępowania.  
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w: 
a) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,  

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  

z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, 

Wykonawca powinien udowodnić Zamawiającemu, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia nie zakłóci konkurencji.  

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu wyżej. 
 

1.2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego: 
1.2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. 

udokumentowanie wykonania-zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)  w ciągu ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 

najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/rozbudowie/remoncie instalacji sanitarnych budynków 

o kubaturze min. 1000 m3 (każda z robót). 

 
2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj. dysponują osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi: 
1) kierownik budowy – uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej, 

2) kierownik robót - uprawnienia w specjalności instalacje sanitarne. 

 

Stosownie do art. 12a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze. 
zm., zwana dalej - ustawa Prawo budowlane) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 

12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 
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3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia tj. posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 320 000 PLN lub zdolności 

kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 320 000 PLN. 

 
Uwaga nr 1: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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 (Załącznik nr 4  do SIWZ). 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 

ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji, 

których te zdolności są wymagane. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem (lub podmiotami) lub 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

 
ROZDZIAŁ XIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA PRZEZ  OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  
 
1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
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postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ)  

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 
art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie niżej wymienionych aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

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

 

2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej 
lub zawodowej zamawiający żądał będzie: 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  Pzp, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 

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

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone (Załącznik nr 4 do SIWZ), 

 Zamawiający określa jako najważniejsze roboty (których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w 

wykazie oraz, których dotyczy obowiązek złożenia poświadczeń) - w ciągu 5 lat min. 2 udokumentowane, 

właściwie zrealizowane roboty w zakresie polegających na budowie/rozbudowie/remoncie instalacji sanitarnej 

budynków o kubaturze min. 1000 m3 (każda z robót). 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 5 do SIWZ); 

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
4) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4  Pzp na zasoby innych podmiotów, przedkłada informację banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 
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2.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 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 żądał będzie dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

 

2.3. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego  

Wykonawcy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

- Formularz Cenowy (Załącznik nr 1A do SIWZ). 

 

2.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający 
żądał będzie: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 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 (Załącznik nr 5 do SIWZ).  
 
Uwaga nr 2: 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w Rozdz. XIV pkt 2.4. ppkt 1 – 2 niniejszej SIWZ. 

 

Uwaga nr 3: 

Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdz. XIV pkt 2.4. ppkt 1 – 

2 niniejszej SIWZ, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a 

który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp. 

Uwaga nr 4: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w: 
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a) Rozdz. XIV pkt 2.4. ppkt 1 - 2 niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert).  

 
3. Forma składanych oświadczeń i dokumentów: 

1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570).  

2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 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, z zastrzeżeniem, że, jeżeli są w innym języku niż polski to zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 

3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

4) Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w 

oryginale. 

5) Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

6) 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. 

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

8) 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. 

9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

ROZDZIAŁ XV.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
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dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu (nr faks 71 726 57 00) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 

1219) – adres e-mail: zamowienia.publiczne@czernica.pl  

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, 

dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub 

pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w 
wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1219), każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 

4. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 

(www.bip.czernica.pl) informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: 

- Agnieszka Rogoża - tel. 502 735 265 (w zakresie przedmiotu zamówienia), 

- Elżbieta Zembska – tel. 502 735 268 (w zakresie ustawy Pzp), 
 
 
ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:  
Getin Noble Bank S.A.  nr konta: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009, w opisie przelewu należy wskazać 

nazwę i nr postępowania, na które wadium jest wnoszone. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego 

w każdej z możliwych form. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one 
załączone do oferty w oryginale, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym 
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prawem. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie 

naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne 

oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 

zastrzeżeniem ust. 12. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

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

którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

2)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 
ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. 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 tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie,  o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ),  
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2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem notarialnie, 

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do 

parafowania stron, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy 

dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, 

aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. 

zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

6. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. 

7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 
8. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y 

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie, opisanej w następujący sposób: 
 

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 
 

Urząd Gminy w Czernicy 
ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica 

 

Oferta w przetargu nieograniczonym: 
Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 

przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica. 

Nie otwierać przed dniem ……………….. r. godz.: 10:15   
 

 

11. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca 
składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 

R. POZ. 419.) Zamawiający uzna zastrzeżenie za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 



14 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 
 

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część 

oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

14. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z 

postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze 

stosownym wnioskiem. 
 
ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  
1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 1 (Kancelaria 

ogólna). 
2. Termin składania ofert: do dnia 17.05.2018 r. do godziny 10:00. 
3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Czernicy, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 19 (Sala 

konferencyjna). 

4. Termin otwarcia ofert: 17.05.2018 r. godz. 10:15. 

 
ROZDZIAŁ XX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa.  

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza Wykonawca) – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 

(procentowej) podatku VAT. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku). 
 
ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT W 
KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania;   
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:  
 

Lp. Kryterium Waga 
1  Cena ofertowa brutto 90% 
2 Termin gwarancji i rękojmi 10% 

 Razem 100% 

 

3. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
1) kryterium nr 1 – CENA OFERTOWA BRUTTO 
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                                                  C min 

                            Pc = -------------------------------- x 90% x 100 

                                                      C 

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie 

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach 

          C – cena podana w badanej ofercie 
2) kryterium nr 2 – TERMIN GWARANCJI I RĘKOJMI 
                                          Tgr oceniana      

                            Tgr = --------------------------- x 10% x 100  

                                              Tgr max 

gdzie: Tgr - liczba punktów za termin gwarancji i rękojmi 

         Tgr oceniana – termin gwarancji i rękojmi ocenianej oferty (określony w miesiącach obejmujący nie krócej 

niż 36  miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy)  
          Tgr max – najdłuższy termin gwarancji i rękojmi spośród wszystkich ofert (określony w 
miesiącach obejmujący nie krócej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy)  
 

4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w kryteriach. 

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z 

większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości 

przyznanych punktów. 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

5. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi krótszego oferta będzie podlegać 

odrzuceniu. 
W przypadku niepodania przez Wykonawcę terminu gwarancji i rękojmi uznany zostanie minimalny termin 

gwarancji i rękojmi. 
 
 
ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem 

podpisania umowy. 
2. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

1) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w 

imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis 

z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy; 

2) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. 
 
ROZDZIAŁ XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZAPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku formach (zgodnie ze swoim 

wyborem) określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 
a) pieniądzu,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej,  z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

c) gwarancjach bankowych,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

e) 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.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 

określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.  

3. Środki pieniężne należy  wpłacić na następujące konto: 
Getin Noble Bank S.A.  nr konta 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 
 4. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego 

w Kancelarii Ogólnej pok. nr 1.  

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo 

wykonane zamówienie.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przed podpisaniem 

umowy. 

7. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych ustawą. 

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:  

1) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od daty podpisania przez strony 

protokołu odbioru – bez zastrzeżeń, 
2) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 15 dni od dnia upływu okresu 

rękojmi za wady. 
 
ROZDZIAŁ XXIV. WZÓR UMOWY 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ - wzór umowy 

(Załącznik nr 6 do SIWZ). 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi 

we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr  6 do SIWZ. 
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2) Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy. 

4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą 

współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 
5. Postanowienia wzoru umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez 

Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, 

będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ XXV. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.). 

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy, na okres realizacji zamówienia i przy realizacji 

przedmiotu zamówienia, zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności takie jak roboty 

ogólnobudowlane, sanitarne. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, w szczególności żądania kopii umów o pracę, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 niniejszego rozdziału czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
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oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, ze zm.), (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922, ze zm.). 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1 niniejszego rozdziału czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1 niniejszego rozdziału 

czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6) Termin i okres zatrudnienia: zatrudnienie osób wskazanych w ust.  1 niniejszego rozdziału, przy realizacji 

zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia 

i powinno trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w ust.  1 niniejszego rozdziału, lub przez 

pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na to miejsce, także 

na umowę o pracę, inną osobę o nie gorszych kwalifikacjach. 
 
 
 
ROZDZIAŁ XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp i przysługują 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy,  

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych, 

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

Załącznik nr 5 - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie (grupa kapitałowa), 

Załącznik nr 7 - Wzór umowy, 

Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna do SIWZ. 
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Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ     Załącznik nr 1 
 
 

F O R M U L A R Z  O F E R T O W Y  

Wykonawca:  
............................................................................................................................ 

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

adres Wykonawcy: 
............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu: .................................................................................................... 

Numer faxu: ......................................................................................................... 

adres e-mail: ......................................................................................................... 
NIP...................................................................................................................... 

REGON: ........................................................................................................... 
KRS: …………………………………………………………………………………. 

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: „Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama 

Chmielowskiego 9, Gmina Czernica”. 
, składam niniejszą ofertę i oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 02.05.2018 r. i załącznikami do niej, za wynagrodzeniem ryczałtowym 
w wysokości PLN: 

 
netto………………………………………….….…  
+ podatek VAT (…... %) ……….……..………. 
brutto…………………………………………..…… 
słownie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………  
 
Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy …............... miesięcznej gwarancji i rękojmi, licząc od 
daty wykonania przedmiotu zamówienia. 
2.  Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia.   

4. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia tj. 30 dni. 

5. Akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się, w przypadku wybrania niniejszej oferty, do zawarcia umowy na 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczam, że przedmiot zamówienie wykonam:  
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a) samodzielnie* 

b) przy udziale Podwykonawców, którym powierzę wykonanie następującej części zamówienia:  

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

……………………………………………………………………………………………………………………..* 

7. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1  Pzp, powołujemy się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  Pzp, na zasoby Podwykonawców 

wskazanych poniżej: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 

8. Oświadczam, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ...... do ........ - stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku 

nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy 

stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z 

wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9. Oświadczam, że moje przedsiębiorstwo jest:  
1) mikroprzedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR)*; 

2) małym przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*; 

3) średnim przedsiębiorstwem (tj. przedsiębiorstwem, 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)*. 

10. Osobą do kontaktów z Zamawiającym jest: 
Pan / i / ................................................................................................... 

tel. kontaktowy ........................................................................................ 

e-mail ………………………………………………………………………… 

11. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub 

więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne). 

12. Wadium należy zwrócić na konto nr………………………………………………………  
  jest: ........................................................................................................................ 

 stanowisko: ............................................................................................................ 

 imię i nazwisko ....................................................................................................... 

 tel ......................................................fax................................................................ 

 
*niepotrzebne skreślić 

________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

 

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

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                              (podpis  Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 
 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………

…………………………… 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

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

 Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. 
Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica”,  na podst. art. 24 ust.1 ustawy Pzp 

oświadczam, co następuje: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. 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  ustawy Pzp).  
4. 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. 

5. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

7. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
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..……………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

8. 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. 
 

 

 

 

________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

                                                                                                        ………………………………………… 
(podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina 
Czernica”, przedstawiam wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania.  
 

Lp 

Rodzaj robót, nazwa i adres 
obiektu, opis wykonanych 

robót wraz z ich 
zakresem 

Wartość brutto robót 
Data i 

miejsce 
wykonania 

robót 
Odbiorca robót 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/ 

Wykonawca polega na 
wiedzy i doświadczeniu 

innych podmiotów 
1  

 
 
 
 
 
Kubatura budynku ……….. m3 

   Własne / 
oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

 
 

2  
 
 
 
 
 
Kubatura budynku ……….. m3 
 

   Własne / 
oddane do dyspozycji* 

przez …………….. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

 

 

________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

  

 

...........................................                                                           ..........................................................            
(pieczątka  Wykonawcy)                                                                              (podpis  Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 
 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

pn.  „Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 
przy ul. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica”. 

 

 
 
Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe  
Doświadczenie (ilość lat pracy), 

Wykształcenie 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Podstawa do 

dysponowania 
   Kierownik budowy - 

uprawnienia w specjalności 

konstrukcyjno budowlanej 
 

Własne/innych 
podmiotów * 

   Kierownik robót - 

uprawnienia w specjalności 

instalacje sanitarnej 
 

 

Własne/innych 
podmiotów * 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane 
uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.  

 

 

 
 

________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

  

 

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

(pieczątka  Wykonawcy)                                                                              (podpis  Wykonawcy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO 

 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

 
Ja, niżej podpisany 

  

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego)  

 

zobowiązuję się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:  
„Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. 

Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica” 
następującemu Wykonawcy:  

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

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

następujących zasobów (np. kompetencje, wiedza i doświadczenie, zdolności techniczne lub zawodowe, 

potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy): 

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

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

Oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:......................................................  

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę moich zasobów będzie następujący: ................................  

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: .............................................  

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ......................................  

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .........................................  

 
 

________________ dnia ___ ___ 2018 r.  

  
 

...........................................                                                           ..........................................................          
   (pieczątka)                                                                                                        (podpis podmiotu  

udostępniającego swoje zasoby) 
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ZAŁACZNIK NR 6 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 

 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy        
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Przebudowa sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. 

Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9, Gmina Czernica” 
 

 

oświadczam, że: 
- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 798 ze zm.)*: 

 
- wspólnie z ………………………………………………………………………………należę do tej samej  grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.z 2018 r. 

poz. 798 ze zm.) i przedkładam niżej wymienione dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu *: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
________________ dnia ___ ___ 2018 r.  
  

 

...........................................                                                           ..........................................................            (pieczątka  

Wykonawcy)                                                                              (podpis  Wykonawcy)  
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 

 



28 
Nr sprawy: MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 7 
MTP-OZR.271.2.16.2018.EZ 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA  
nr ……………………………………………. 

 
W dniu …………………….. w Czernicy pomiędzy: 
GMINĄ CZERNICA 
z siedzibą w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093, REGON 931934986,  
reprezentowaną przez …………………………..…, zwaną dalej „Zamawiającym” 
i 
………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. – dalej „ustawa 
Pzp”) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na  „Przebudowa 

sanitariatów na I i II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta Adama 
Chmielowskiego 9, Gmina Czernica” zwanych dalej przedmiotem umowy.  
2. Zakres robót określony jest w przedmiarze z załącznikami. 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z określonym w dokumentacji zakresem planowanych robót budowlanych oraz 
lokalizacją obiektu.    

2. Wykonawca oświadcza, iż służące realizacji przedmiotu umowy urządzenia, materiały i ich części wchodzące w skład 

prowadzonej inwestycji są fabrycznie nowe, nie posiadają wad fizycznych ani prawnych oraz są dopuszczone do obrotu.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację, w tym dotyczącą pochodzenia materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 

standardami zawodowymi, wiedzą techniczną i szczególną starannością. 
5. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarach. 

Odstępstwa od ww. zasady należy każdorazowo uzgadniać z inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem 

Zamawiającego.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. 

7. Prace budowlane nie będą prowadzone w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu Kosztorys ofertowy.  

§ 3. 
1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu przekazania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania 

robót. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych 
prac w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych robót przed dokonaniem odbioru końcowego prac. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić w czasie trwania prac objętych niniejszą umową bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 
dla pracowników własnych oraz pozostałych osób przebywających na terenie budowy.  

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy ze 

szczególną starannością. 
7. Wykonawca nie będzie miał wyłącznego dostępu do terenu budowy. 
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§ 4. 
1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przewidzianych niniejszą umową, który 

sprawowany będzie przez: …..........................………………………… 

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (tj. 
Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) i są uprawnieni do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, 

które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem wykonawczym wykonania przedmiotu umowy. 

Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń wykonywanych robót.  
3. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy, upoważnioną do kontaktu z 

Wykonawcą oraz do podpisania protokołów odbioru jest: ………………………………….. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: …........................................ 

§ 5. 
1. Wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi w terminie do dnia 28.06.2018 r. do dnia 17.08.2018 r 

2. Protokolarne przekazanie miejsca robót budowlanych nastąpi w terminie do 30.06.2018 r. na wniosek Wykonawcy. 

3. Zwlekanie z przejęciem miejsca robót budowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 przez Wykonawcę nie stanowi 

podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1. 
4. Przekazanie placu budowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający wskaże 

punkty dostępu do mediów. 

5. Koszty zużycia wody i energii elektrycznej w trakcie trwania prac budowlanych obciążają Wykonawcę i będą wyliczane na 
podstawie odczytów liczników. 

§ 6. 

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru:  
1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru robót wykonanych w trakcie realizacji  

przedmiotu umowy, potwierdzoną przez  inspektora nadzoru, 

2) W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, 
3) Odbiór polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, 

użytkowym, 

4) Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.  
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru: 

1)    oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i normami oraz,  że 
doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, 

2)  atesty na zastosowane materiały, 

3)  dokumentację powykonawczą z oznaczeniem ewentualnych zmian. 
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego, 

3) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru. W tym przypadku za datę zakończenia 
uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru, 

4) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu 
odbioru robót. 

5. Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i 

usterek wyznacza także termin do usunięcia wad. 
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§ 7.     
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
……….. zł brutto (słownie: ……………………), w tym 23% podatek VAT – ………………. zł (słownie: …………………).  

2. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury VAT  

wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym  przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
nadzoru z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. 

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę, 

w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz kserokopii potwierdzeń przelewów bankowych 
na kwoty należne Podwykonawcom oraz oświadczeń Podwykonawców, iż umowa o Podwykonawstwo została rozliczona w 

całości. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak ww. kserokopii i oświadczeń Podwykonawców lub brak protokołu odbioru 

końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 
brakujących dokumentów. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 8. 
1. Wykonawca udziela …..  miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wszelkich usterkach w terminie 7  dni od dnia ich ujawnienia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych 

usterkach. 

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a 

zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie 
wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający może wyznaczyć ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego 

w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 
§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu przedmiotu umowy, 

2) wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, 
3) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie o Podwykonawstwo 

za każdy dzień zwłoki, 

5) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki, 

6) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, a także której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, z zastrzeżeniem § 13 ust. 9, w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki,  

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, przewidzianego w tej umowie, dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, dostawy, roboty budowlanej, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego do doprowadzenia do zmiany tej umowy we wskazanym w wezwaniu terminie, w wysokości 100 zł 
brutto (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary określone w ust. 1 mogą być dochodzone łącznie. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia przez Zamawiającego. 
§ 10. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą 

korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:  

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa – rozumiana jako zdarzenie nagłe, 
zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, 

uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, 

b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez 

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., odmowy wydania przez organy 
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, wydanie 

postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa 

budowlanego, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego 
konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób 

trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego 

określenia w chwili zawierania umowy, 
2) Zmian technologicznych, wynikających w szczególności: z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych 

w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
pojawieniem się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji 

zamówienia. 

2. Zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być wprowadzone do umowy w 
każdym czasie.  

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie 
dokonanych zmian.  

§ 11. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez 

wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.  
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3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać 

go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.  
4. Zamawiający natychmiast rozwiąże niniejszą umowę, jeżeli pracownicy Wykonawcy będą spożywać alkohol na terenie 

budowy lub przebywać na placu budowy w stanie nietrzeźwości. Fakt spożywania przez pracowników Wykonawcy alkoholu 

na terenie budowy lub przebywania na terenie budowy pod wpływem alkoholu Zamawiający jest zobowiązany udowodnić, w 

tym poprzez zbadanie trzeźwości pracownikowi Wykonawcy przez funkcjonariusza Policji. Z czynności tej zostanie spisany 
protokół, będący podstawą do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.       

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku 

w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. W przypadku takim Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie 
za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

§ 12. 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w 

kwocie…………………, formie………………….. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i podpisania bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 
4. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie 

zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 13. 
 

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami: 
1) .................................... w zakresie: ......................................................... 

2) ..................................... w zakresie ......................................................... 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców jak za swoje własne. 
3. Wykonawca jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji 

projektowej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub wskazaniem części dokumentacji 
projektowej, której dotyczy umowa o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez 

Podwykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawców, iż umowa o podwykonawstwo została rozliczona w całości. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, zgłasza pisemne zastrzeżenia, jeśli projekt umowy lub jej zmiany: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację projektu tej umowy 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmian w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. 
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8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub jej zmian, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

10. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, lub w jej zmianach, termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy jest dłuższy niż termin określony w § 14 ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 

9 ust. 1 pkt 7. 
§ 14. 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, 

Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o 

podwykonawstwo.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
wynosi 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i o 
zapłatach dla Podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzeń 

przelewów bankowych na kwoty należne Podwykonawcom oraz oświadczenia Podwykonawców określone w § 7 ust. 4 . 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

niniejszego zamówienia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, 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 roboty budowlane, 

dostawy lub usługi. 

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i poinformuje o terminie 
zgłaszania tych uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku 

Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio Podwykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości, o której mowa w § 7 
ust. 1 niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

11. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami zobowiązani 
są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców i żądania przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego 

Podwykonawcom wynagrodzenia. 
 

§ 15. 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy (stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) na okres realizacji zamówienia i przy 
realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia na umowę o pracę osób/osoby wykonującej czynności 

…………………………………, o którym mowa w § 1 ust 1 w niniejszej umowie na okres realizacji zamówienia. 

2. Termin i okres zatrudnienia: 
1)  zatrudnienie osób/osoby wskazanej w ust. 1, przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od daty podpisania umowy i powinno trwać do końca trwania umowy. 

2)  w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności, o których mowa w 
ust. 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca, zatrudni na to miejsce, także na umowę 

o pracę, inną osobę, która będzie spełniała warunki udziału w postępowaniu i będzie mogła wykonywać powierzone 

czynności. 
3.    W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób/osoby 

wykonującej wskazane w ust. 1 czynności. zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
(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), 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia usługi. 

4.    Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób/osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności.  
5.   W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6.    Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób/osoby wykonującej 
wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonace kary 

umownej w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy przypadek: 

1) niespełnienia wymagań, o których mowa w ust.  2, 
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2) niedostarczenia żądanych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 

 

§ 16. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane.  

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą 

rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania 

przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie 

nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Integralną część umowy stanowią: 
a) oferta Wykonawcy z dnia ………. 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia ……………..r. wraz z załącznikami. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

 


