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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZP.ZD-00167/18
POWIAT POZNAŃSKI
ul. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ
NIP: 781-18-40-766, REGON: 631257992
www.bip.powiat.poznan.pl
tel. 61 8410 686, faks 61 8418 823
godziny urzędowania:
poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą,
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
I. INFORMACJE OGÓLNE.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub
dwóch części.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym. Użyte w dokumentacji
znaki towarowe, patenty, nazwy własne lub pochodzenie należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie
przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań
równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały)
będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w dokumentacji projektowej. Zgodnie
z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
10. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
12. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a i w art.
29 ust. 4 ustawy.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy.
16. Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte na warunkach określonych w projektach stanowiących
załączniki nr 8.1 – 8.2 do niniejszej SIWZ odpowiednio do danej części zamówienia.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Modernizacja placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem
na dwie następujące części:
1) Część nr 1 – Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,
2) Część nr 2 – Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód
opadowych budynku szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie, ul. Obornicka 1.
Kod CPV: 45214220-8.
2.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
1) w zakresie każdej z części:
a) udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane,
b) zagwarantował, iż prace będą prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników Szkół,
c) zrealizował zamówienie zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.) normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz
postanowieniami umowy;
2) w zakresie Części nr 1:
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3.

a) wykazał, iż zaproponowane kotły kondensacyjne, pracujące w układzie kaskadowym, spełniają określone
przez Zamawiającego wymagania,
b) zaoferował gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały.
Szczegółowy zakres prac zawarty został w stanowiących integralną część niniejszej SIWZ:
1) Część nr 1 – projektach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach,
2) Część nr 2 – programie funkcjonalno – użytkowym.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
1. Część nr 1 – zadanie będzie wykonane w terminie od 5 do 8 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
Faktyczny czas jego realizacji zależny będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu przeprowadzenia
robót.
2. Część nr 2 – przewidywany termin wykonania zadania wyniesie do 14 tygodni od dnia podpisania umowy.
Faktyczny czas jego realizacji zależny będzie od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu przeprowadzenia
robót budowlano – montażowych, który wyniesie od 4 do 7 tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający, nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający, nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Część nr 1 – Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających
na wykonaniu lub modernizacji kotłowni gazowej, w tym przynajmniej jednego zrealizowanego
w budynku użyteczności publicznej, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każde, zgodnie z treścią
załącznika nr 6.1;
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować prace), posiadają
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami.
Część nr 2 – Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) należyte wykonanie przynajmniej trzech zamówień, w tym co najmniej:
− dwóch robót budowlanych prowadzonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających
na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych budynku, o wartości minimum 80.000,00 zł brutto każde,
zgodnie z treścią załącznika nr 6.1;
− jednej roboty budowlanej w technice „zaprojektuj i wybuduj”, prowadzonej w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, której zakres obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci lub instalacji sanitarnych
zewnętrzach, zgodnie z treścią załącznika nr 6.1
lub
• w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej dokumentacji projektowej dotyczącej
wybudowania sieci lub instalacji sanitarnych zewnętrzach, zgodnie z treścią załącznika nr 6.2
oraz
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty, której zakres obejmuje
wybudowanie sieci lub instalacji sanitarnej zewnętrznej, zgodnie z treścią załącznika nr 6.1;
b) iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (będą nadzorować prace), posiadają
uprawnienia:
− do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:
• architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
− do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej,
• instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami.
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2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
3. 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. W tym przypadku 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
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, 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 ŻĄDA 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 roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4), z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352, poz. 1579).
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
z późn. zm.).
VI. WYKAZ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o treści
zgodnej z załącznikiem nr 2.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane
na wezwanie Zamawiającego:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:
Zamawiający, nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć:
Zamawiający, nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie.
3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ Wykonawca winien przedłożyć:
a) W zakresie Części nr 1 i 2 – wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6.1)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty;
b) W zakresie Części nr 2 – wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6.2), w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 7), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien
przedłożyć:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3);
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4);
d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)
(o treści zgodnej z załącznikiem nr 5);
e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823 ).
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Część nr 1 – w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłożyć karty katalogowe zaproponowanych
kotłów kondensacyjnych, pracujących w układzie kaskadowym.
3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści zgodnej z załącznikami nr 1.1 – 1.2, stosowanie
do części zamówienia, do której Wykonawca zamierza złożyć ofertę;
2) Część nr 1 – kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej;
3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy:
a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba;
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawn ie upoważnionych przedstawicieli każdego
z Wykonawców.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 2 muszą być złożone w formie oryginału.
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony:
– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób
uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację);
– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii
poświadczonej przez Wykonawcę.
Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
4

ZP.272.00026.2018

Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
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.
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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt
4 lit. a) lub ust. 5, 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, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone
w ust. 1 i w ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
Joanna Rządkowska – Jurga – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686.
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, przesyłając swoje zapytania faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną:
zp@powiat.poznan.pl.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi.
4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub
faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823.
VIII. ZMIANA TREŚCI SIWZ.
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzy określonych w załącznikach nr 1.1 – 1.2, stosownie do części
zamówienia, do której Wykonawca zamierza złożyć ofertę.
2. Wykonawca do każdej z części może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w treści niniejszej SIWZ.
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana
przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej zaproponowanej cenie.
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana.
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej
dekompletację.
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8.

Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były
podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną
pieczątką.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust.
4 ustawy.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią,
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002 do dnia 25.06.2018 r., do godz. 11:00.
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
„Przetarg nieograniczony – Modernizacja placówek oświatowych, Część nr …, … – Nie otwierać przed
dniem 25.06.2018 r., godz. 11:15”, oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.06.2018 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY.
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA.
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną
dołączone do uprzednio złożonej oferty.
4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować:
1) Częśc nr 1 – kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów, ustaloną na podstawie przedłożonego kosztorysu
ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej,
2) Częśc nr 2 – kompletną i jednoznaczną cenę ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy niezbędne
do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów.
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)
z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego.
3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części oddzielnie, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Część nr 1:
−
C – Cena – 60%.
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
−
T – Wyrażony w pełnych tygodniach termin realizacji zamówienia – 20%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu realizacji wyrażonego w inny
sposób niż w pełnych tygodniach.
Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni,
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu realizacji krótszego niż 5 tygodni,
Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został termin – 5 tygodni.
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg wzoru:

−

Najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród złożonych ofert
T = --------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.
Termin realizacji zamówienia zaproponowany w badanej ofercie
G – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny
sposób niż w pełnych miesiącach.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
6

ZP.272.00026.2018

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny.
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg wzoru
Okres gwarancji w badanej ofercie
G = -------------------------------------------------------------------------x 20 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert
2) Część nr 2:
−
C – Cena – 60%.
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg wzoru:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
−
T – Wyrażony w pełnych tygodniach termin wykonania robót budowlano – montażowych – 20%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu wyrażonego w inny sposób niż
w pełnych tygodniach.
Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin wynosi 7 tygodni.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu krótszego niż 4 tygodnie, Zamawiający
przyjmie, iż zaoferowany został termin – 4 tygodnie.
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg wzoru:

−

Najkrótszy termin wykonania robót budowlano – montażowych spośród złożonych ofert
T = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt.
Termin wykonania robót budowlano – montażowych zaproponowany w badanej ofercie
G – Wyrażony w pełnych miesiącach okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny
sposób niż w pełnych miesiącach.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny.
Ocena ofert w przedmiotowym kryterium zostanie dokonana wg wzoru
Okres gwarancji w badanej ofercie
G = -------------------------------------------------------------------------x 20 pkt.
Okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert

2.
3.

W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, gdzie 1% = 1 pkt.
Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru:
O (ocena) = C + G + T.
4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą
liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
1) Część nr 1 – 6.500,00 zł,
2) Część nr 2 – 5.000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy
O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047.
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 25.06.2018 r.,
do godz. 11:00.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność
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z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie
dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie
o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zastosować procedurę, o której
mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny
ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych
w art. 148 ust. 2 ustawy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone
przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:
1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności:
– określenia warunków udziału w postępowaniu;
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
– odrzucenia oferty odwołującego;
– opisu przedmiotu zamówienia;
– wyboru najkorzystniejszej oferty.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy,
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy.
5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy.
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Załącznik nr 1.1
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………

….....................................................
(miejscowość i data)

……………………………………………………………
tel./ faks, e-mail:
……………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ NR 1
Modernizacja kotłowni budynku Zespołu Szkół w Rokietnicy.
POWIAT POZNAŃSKI
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na modernizację placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Poznański, z podziałem na 2 Części, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację
zadania za wynikającą z przedłożonego kosztorysu cenę*:
Cena brutto ………..………….……zł,
słownie……………………………………………………….…………………………………..
Oświadczamy, że:
1. Zamówienie zrealizujemy w terminie do …… tygodni od dnia przekazania terenu budowy**;
2. Udzielimy ………………. miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlane***;
3. Zaoferujemy gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały;
4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia
do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty;
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
6. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto;
7. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
8. Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….;
9. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron;
10. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom****:
1)
.......................................................................................
2)
.......................................................................................
3)
.......................................................................................
11. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem***** Tak □ Nie □
12. Oświadczamy, że z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób
fizycznych od których dane osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu******;
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
.......................................................................................
2)
.......................................................................................
3)
.......................................................................................
...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Uwagi:
*
**

Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ.
Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin realizacji, określony w Rozdziale III
ust. 1 SIWZ.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu krótszego niż 5 tygodni, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został termin 5 tygodni.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu realizacji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych tygodniach.
***
Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji określony w Rozdziale II
ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres
60 – miesięczny. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach.
****
Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa
wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4 lit. a) – d) SIWZ.
Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.
*****
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
****** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, treść oświadczenia należy przekreślić).
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Załącznik nr 1.2
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………

….....................................................
(miejscowość i data)

……………………………………………………………
tel./ faks, e-mail:
……………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY – CZĘŚĆ NR 2
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych budynku
szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bolechowie.
POWIAT POZNAŃSKI
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na modernizację placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański,
z podziałem na 2 Części, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zadania za cenę ryczałtową*:
Cena brutto ………..………….……zł,
słownie……………………………………………………….…………………………………..
Oświadczamy, że:
1.
Roboty budowlano – montażowe przeprowadzimy w terminie do ……… tygodni od dnia przekazania terenu
budowy**;
2.
Udzielimy …………. miesięcy gwarancji na wykonane prace budowlano – montażowe***;
3.
Zaoferujemy gwarancje producenta na zastosowane urządzenia i materiały;
4.
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania
określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne
do prawidłowego przygotowania oferty;
5.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ;
6.
Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto;
7.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami
wszystkich dokumentów składających się na SIWZ;
8.
Wadium wnieśliśmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….;
9.
Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron;
10. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom****:
1)
.......................................................................................
2)
.......................................................................................
3)
.......................................................................................
11. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem***** Tak □
Nie □
12. Oświadczamy, że z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób
fizycznych od których dane osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu******;
13. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)
.......................................................................................
2)
.......................................................................................
3)
.......................................................................................
...............................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Uwagi:
*
**

Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ.
Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, termin realizacji prac budowlano –
montażowych, określony w Rozdziale III ust. 2 SIWZ.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu krótszego niż 4 tygodnie, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został termin 4 tygodnie.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu wyrażonego w inny sposób niż w pełnych tygodniach.
***
Brak wypełnienia przez Wykonawcę oznacza, iż zaoferowany zostanie minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji określony w Rozdziale II
ust. 2 pkt 1) lit. a) SIWZ.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres
60 – miesięczny. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach.
****
Jeżeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa
wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4 lit. a) – d) SIWZ.
Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.
*****
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób
i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
****** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, treść oświadczenia należy przekreślić).
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Załącznik nr 2

....................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI,
Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Oświadczam, iż nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez
Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ.*

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który został określony
w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej polegam na zasobach
następującego podmiotu:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(Dane podmiotu)

......................, dnia……...………….r.
...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

* Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału
w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą.
** Wypełnić jeśli dotyczy.
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Załącznik nr 3

....................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI,
Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*.

......................, dnia……...………….r.
...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
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Załącznik nr 4

...................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI,
Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Oświadczam, iż wobec mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienia publiczne.

......................, dnia……...………….r.
...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
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Załącznik nr 5

...................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA MODERNIZACJĘ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT POZNAŃSKI,
Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).

......................, dnia……...………….r.
...............................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
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Załącznik nr 6.1
...............................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA
WARUNKU OKREŚLONEGO W ROZDZIALE IV UST. 1 PKT 3) lit. a) SIWZ – dla Części nr 1 i 2
Część nr………..*

L.p.

Rodzaj i zakres zamówienia

Wartość
brutto

Data wykonania
(Termin
zakończenia robót)

Miejsce wykonania
(nazwa Zamawiającego)

......................, dnia……...………….r.

…………...................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

* Należy wpisać odpowiedni nr części postępowania.
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
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Załącznik nr 6.2
...............................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU
OKREŚLONEGO W ROZDZIALE IV UST. 1 PKT 3) lit. a) SIWZ – dla Części nr 2

L.p.

Rodzaj i zakres zamówienia

Wartość
brutto

Data wykonania

Miejsce wykonania
(nazwa Zamawiającego)

......................, dnia……...………….r.

…………...................................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
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Załącznik nr 7

...............................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU
OKREŚLONEGO W ROZDZIALE IV UST. 1 PKT 3) lit. b) SIWZ
Część nr………..*

Lp.

Imię
i nazwisko

Zakres rzeczowy
wykonywanych
czynności

Posiadane
kwalifikacje

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe
(ogółem lat)

Podstawa
do
dysponowania

......................, dnia……...………….r.
……………………………………………………
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

*Należy wpisać odpowiedni nr części postępowania.
Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni.
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Załącznik nr 8.1
UMOWA o roboty budowlane – Część nr 1 (projekt)
zawarta w Poznaniu w dniu .......................... r., pomiędzy:
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766, w imieniu którego,
w zakresie realizacji niniejszej umowy, działają:
1. ……………………………………………. – ………………………………………………
2. ……………………………………………. – ………………………………………………
przy kontrasygnacie …………………………………. – …………………………….,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanych dalej także: łącznie Stronami, a indywidualnie Stroną.
Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm).

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja kotłowni
budynku Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, zwane dalej
Przedmiotem Umowy.
Przedmiot Umowy szczegółowo opisują:
1) dokumentacja projektowa, tj.:
a) projekt budowlano-wykonawczy,
b) specyfikacje techniczne wykonanie i odbioru robót,
c) przedmiary robót,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3) kosztorys ofertowy.
Zakres robót, o których mowa w ust. 1, obejmuje również wykonanie wszelkich prac wymaganych przez przepisy
bhp oraz związanych z organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenia dokumentów
wymaganych przez ustawę Prawo budowlane.
Roboty budowlane zostaną wykonane wyłącznie z materiałów Wykonawcy.
§2
Terminy realizacji Przedmiotu Umowy

1. Strony ustalają następujące terminy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczęcie robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy nastąpi
w terminie ....... tygodni od dnia przekazania terenu budowy.
2. W razie zagrożenia terminu wykonania Umowy, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań
zmierzających do przyspieszenia tempa robót, aby Przedmiot Umowy został wykonany w umówionym terminie.
Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie poinformuje
Zamawiającego, że termin wykonania Przedmiotu Umowy nie jest zagrożony.
3. W przypadku, gdy roboty zostaną przerwane przez uprawniony do tego podmiot lub Zamawiającego, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o taką ilość dni, na jaką roboty
zostały wstrzymane.
§3
Wynagrodzenie
Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy
w wysokości ................... brutto, (słownie: ........................................................................), w tym należny podatek VAT.
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1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

§4
Warunki płatności
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, może być wypłacane sukcesywnie, na podstawie faktur częściowych
i faktury końcowej.
Podstawę do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 1, stanowią Protokół odbioru częściowego robót i Protokół
odbioru końcowego robót, potwierdzone przez Strony oraz dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy, wynikającego z zawartej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4, do której Zamawiający
nie wniósł sprzeciwu i umowy, o której mowa w § 5 ust. 6.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury,
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dowodu
potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.
§5
Warunki realizacji prac
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców w zakresie
...........................................................................................................................................................
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac,
wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej
umowy lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w projekcie umowy lub jej zmianach, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował
projekt umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmian. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może
dokonać przedkładający umowę lub jej zmianę.
Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub do zmiany
umowy, niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie, uważa się za akceptację umowy bądź jej zmiany przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości wyższej niż
50.000,00 zł. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający umowę lub jej zmianę.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz ich zmiany powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca do chwili końcowego odbioru inwestycji ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie
budowy.
§6
Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w dniu podpisania Umowy,
2) protokolarnego przekazania terenu budowy,
3) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy,
4) odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,
3) opracowania, w razie konieczności w porozumieniu z Zamawiającym, projektu czasowego ograniczenia ruchu,
4) zorganizowania zaplecza budowy,
5) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
6) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót; sposób rozliczenia zostanie
uzgodniony z Użytkownikiem obiektu objętego Przedmiotem Umowy,
7) pełnego ubezpieczenia budowy,
8) bezzwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wadach w otrzymanej dokumentacji projektowej,
9) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,
10) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
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11) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru częściowego i końcowego,
12) uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
13) dbania o należyty porządek na terenie budowy,
14) utylizacji i usunięcia wszelkich odpadów i pozostałości materiałowych powstałych w wyniku prac budowlanych
w sposób bezpieczny dla środowiska i przedłożenia dokumentacji z tych działań na żądanie Zamawiającego.

1.
2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§7
Przedstawiciele Stron
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, który działa w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń, związanych z jakością
i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodne z Umową, przepisami
prawa, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedstawicielem Zamawiającego, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, będzie: ………………………………………………..
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy, działający w granicach umocowania
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zapewni ciągły nadzór kierownika budowy nad
realizacją inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a związane są z realizacją Przedmiotu Umowy.
§8
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace w okresie……………miesięcy, od dnia końcowego odbioru robót.
Okres gwarancji dla zastosowanych urządzeń i materiałów, zgodny jest z gwarancjami producentów. Dokumenty
potwierdzające gwarancje Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji powykonawczej.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone
protokolarnie.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich
usunięcia i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ....................... zł, tj. 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa § 3, za Przedmiot Umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Ustala się, że 70 % zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy, a pozostałe
30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwolnione zostanie odpowiednio:
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % wniesionego zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
Wykonanie zamówienia i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania
Protokołu odbioru końcowego robót.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 5 lat od daty Protokołu odbioru końcowego robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
określonego w § 1 ust. 1, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, do dnia odbioru, jeżeli zwłoka
powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
2) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3, z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy,
rozumianego jako naruszenie zapisów umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego jednostkowy
przypadek, w szczególności postanowień § 6 ust. 2 Umowy,
3) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek, o których
mowa w § 11 ust. 6, liczonej od dnia wyznaczonego na odbiór zakwestionowanych robót, do dnia usunięcia
usterek, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
4) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy,
20

ZP.272.00026.2018

5) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za każdy dzień zwłoki w braku zapłaty lub nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
6) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania
projektu umowy, lub projektu jej zmiany, o podwykonawstwo,
7) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii umowy, lub jej zmiany, o podwykonawstwo.
8) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – za każdy dzień zwłoki w odbiorze robót, o których mowa
w § 1 ust. 1, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, do dnia faktycznego odbioru robót, jeżeli
zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 – z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 12 ust. 7.
3. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły dochodzić od siebie
należności w wysokości poniesionej szkody.
4. Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłacanego wynagrodzenia, naliczonych zgodnie z ust. 1, kar
umownych.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§ 11
Odbiór robót
Przedmiotem odbioru jest Przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 1.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) dokumentację powykonawczą,
2) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,
3) dokumenty potwierdzające gwarancje na zastosowane urządzenia i materiały,
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,
a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem.
Zamawiający wyznaczy odbiór w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. Z czynności
odbiorowych sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie
osiągnął gotowości do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do
przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz nienaliczenia stosownych kar umownych za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w terminie.
W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru, Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, odebrany został z usterkami,
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych robót. Wykonanie
potwierdzone zostanie Protokołem odbioru pousterkowego robót.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy; prawo to przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,
2) Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; prawo
to przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wskazanego w wezwaniu do wznowienia robót.
W przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub
w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania ostatniej zapłaty
bezpośredniej.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia przez 15 dni, bez wskazania
przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę;
prawo to przysługuje Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wskazanego w wezwaniu na dzień odbioru.
Odstąpienia od Umowy i wezwania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, powinny nastąpić w formie pisemnej i powinny
zawierać uzasadnienie.
Z chwilą dokonania odbioru końcowego robót, uprawnienia Stron do odstąpienia od Umowy, o których mowa
w ust. 1 – 3, wygasają.
Strona, z której winy doszło do odstąpienia od Umowy, poniesie koszty wynikłe z takiego odstąpienia.
W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
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1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
Roboty zamienne i zaniechane
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, robót zamiennych,
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie służyło prawidłowemu, tj. zgodnemu z zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi, na dzień odbioru robót, przepisami wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1.
Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego w oparciu o wartości
robót: pierwotnej i zamiennej. Ceny jednostkowe robót oraz ich ilość określone zostaną na podstawie kosztorysu
ofertowego, a w razie ich braku, na podstawie oferty Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania określonych robót przewidzianych w sytuacji, gdy ich
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi,
na dzień odbioru robót, przepisami wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczenie robót zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ilości i ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w razie braku takich danych, na podstawie oferty Wykonawcy,
zatwierdzonej przez Zamawiającego.
Zmiany w Przedmiocie Umowy, o których mowa powyżej, wymagają:
1) sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu uzasadniającego potrzebę dokonania takich zmian, ich opisu i
przyjętego sposobu rozliczenia,
2) sporządzenia i podpisania przez Strony aneksu do Umowy – w przypadku zmian skutkujących zmianą wysokości
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.

§ 14
Zmiany w Umowie
1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych
lub te, które Zamawiający przewidział, tj.:
1) możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn:
a) konieczności wykonania dodatkowych badań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,
b) przerwania robót, o którym mowa w § 2 ust. 3,
2) możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3, w przypadku zmiany wynikającej
z wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych, o których mowa w § 13, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 15
Postanowienia końcowe
Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie swojego adresu.
Strony oświadczają, że adresy ich siedziby i miejsca zamieszkania stanowią adresy do doręczeń.
W przypadku nie zrealizowania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, pisma dostarczone pod adres wskazany
w Umowie uważa się za doręczone.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory, mogące wynikać z realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze polubownej.
W przypadku niemożności rozwiązania sporu, Strony zobowiązują się przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez
sąd miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 5 egzemplarzach na prawach oryginału: 1 egz. dla Wykonawcy, 4 egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 8.2
UMOWA o roboty budowlane – Część nr 2 (projekt)
zawarta w Poznaniu w dniu .......................... r., pomiędzy:
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766, w imieniu którego,
w zakresie realizacji niniejszej umowy, działają:
1. ……………………………………………. – ………………………………………………
2. ……………………………………………. – ………………………………………………
przy kontrasygnacie …………………………………. – …………………………….,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwanych dalej także: łącznie Stronami, a indywidualnie Stroną.
Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, wyłonionego w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm).

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

§1
Przedmiot Umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie izolacji ścian
fundamentowych wraz z odprowadzeniem wód opadowych budynku szkoły Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, zwane dalej Przedmiotem Umowy.
Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem:
1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym:
a) projektu wykonawczego, w branżach:
− budowlanej (architektura, konstrukcja),
− instalacyjnej, w zakresie instalacji sanitarnych,
b) przedmiaru robót.
Powyższe opracowania zostaną wykonane w wersji papierowej – w 2 egz. i w wersji elektronicznej –
w 1 egz. na płycie DVD.
2) wykonanie prac na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 1.
Zakres robót, o których mowa w ust. 1, obejmuje również wykonanie wszelkich prac wymaganych przez przepisy
bhp oraz związanych z organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych
uzgodnień i zgód administracyjnych.
Przedmiot Umowy szczegółowo opisuje Program funkcjonalno – użytkowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenia dokumentów
wymaganych przez ustawę Prawo budowlane.
Przedmiot Umowy wykonany zostanie wyłącznie z materiałów Wykonawcy.

§2
Terminy realizacji Umowy
1. Strony ustalają następujące terminy związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania Umowy,
2) wykonanie projektu wykonawczego – 4 tygodnie od dnia podpisania Umowy, rozwiązania projektowe
Wykonawca będzie na bieżąco uzgadniał z Zamawiającym,
3) weryfikacja projektu wykonawczego – 2 tygodnie od dnia przekazania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
4) przekazanie terenu budowy – w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego pisemnej informacji
o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej,
5) termin wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 wynosi ... od dnia przekazania terenu
budowy.
Szacowany termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi do ......... tygodni od dnia podpisania Umowy.
2. Bieg terminu realizacji Przedmiotu Umowy dla zakresu, o którym mowa w § 1 ust. 2, może zostać zawieszony na czas
niezbędny do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń wydawanych przez uprawnione do tego podmioty.
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3. Do biegu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, nie wlicza się okresów zawieszenia realizacji Przedmiotu
Umowy, na czas niezbędny do uzyskania wymaganych pozwoleń.
4. Zawieszenie biegu terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalne jest w przypadkach, gdy okoliczności będące
jego podstawą, nie nastąpiły z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, aby Przedmiot Umowy
został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę,
chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin realizacji Przedmiotu Umowy nie jest niczym zagrożony.
6. W przypadku, gdy roboty zostaną przerwane przez uprawniony do tego podmiot lub Zamawiającego, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie wydłużony o taką liczbę dni, na jaką
roboty zostały wstrzymane.
§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy
w wysokości .............. zł brutto, (słownie: .....................................................................), w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w następujący sposób:
1) po wykonaniu prac, określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 5 % wartości Przedmiotu Umowy,
tj.: …………….… zł brutto (słownie: ……......................…………………...…......),
2) po wykonaniu prac, określonych w § 1 ust. 2 pkt 2 – w wysokości 95 % wartości Przedmiotu Umowy,
tj.: …………….… zł brutto (słownie: ……......................…………………...….......).
§4
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, będzie wypłacane na podstawie faktur. Podstawę do wystawienia
faktur stanowią:
1) dla wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 1 - Protokół odbioru dokumentacji projektowej,
2) dla wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2 - Protokół odbioru robót,
potwierdzone przez Strony oraz dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,
wynikającego z zawartej umowy, o której mowa w § 5 ust. 3 i 5, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktur,
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dowodu
potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy usługi lub roboty budowlanej.
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3.
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§5
Podwykonawcy
Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców w zakresie
...........................................................................................................................................................
Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami, oraz wykonywania przez nich prac,
wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej
umowy lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu
umowy z podwykonawcą, a także projektu jej zmian, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót
określonych w projekcie umowy lub jej zmianach, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował
projekt umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię jej zmian. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może
dokonać przedkładający umowę lub jej zmianę.
Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub do zmiany
umowy, niezgłoszenie sprzeciwu w ww. terminie, uważa się za akceptację umowy bądź jej zmiany przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, a także jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
wyższej niż 50.000,00 zł. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający umowę lub jej
zmianę.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz ich zmiany powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.
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§6
Obowiązki Stron
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy,
3) odbioru Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,
3) opracowania, w razie konieczności, w porozumieniu z Zamawiającym, projektu czasowego ograniczenia ruchu,
4) zorganizowania zaplecza budowy,
5) pełnego ubezpieczenia budowy,
6) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót; sposób rozliczenia zostanie
uzgodniony z Użytkownikiem obiektu objętego Przedmiotem Umowy,
7) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
8) zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego,
9) uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
10) dbania o należyty porządek podczas realizacji Przedmiotu Umowy,
11) utylizacji i usunięcia wszelkich odpadów i pozostałości materiałowych powstałych w wyniku prac budowlanych
w sposób bezpieczny dla środowiska i przedłożenia dokumentacji z tych działań na żądanie Zamawiającego.
12) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy, do chwili końcowego odbioru inwestycji.
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§7
Przedstawiciele Stron
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego, który działa w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń, związanych z jakością
i ilością robót, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodne z Umową, przepisami
prawa, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Przedstawicielem Zamawiającego, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, będzie:……………………………………………….
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy, działający w granicach umocowania
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca zapewni ciągły nadzór kierownika budowy nad
realizacją inwestycji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich
wykonanie, a związane są z realizacją Przedmiotu Umowy.
§8
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w okresie ... miesięcy
od daty odbioru końcowego robót.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin ich usunięcia i odbioru.
Usunięcie wad powinno być potwierdzone przez Strony protokolarnie.
W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający uprawniony jest do ich
usunięcia i obciążenia Wykonawcy pełnymi kosztami usunięcia.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ....................... zł, tj. 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, za Przedmiot Umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Ustala się, że 70 % zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania Umowy, a pozostałe
30 % zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwolnione zostanie odpowiednio:
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % wniesionego zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.
Wykonanie Przedmiotu Umowy i uznanie przez Zamawiającego za należycie wykonane nastąpi z chwilą podpisania
Protokołu odbioru robót.
Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 5 lat od daty Protokołu odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
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§ 10
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
określonego w § 1 ust. 2 pkt 1, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, do dnia odbioru, jeżeli
zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
2) 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
określonego w § 1 ust. 2 pkt 2, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5,
3) 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa
w § 11 ust. 4, do dnia protokolarnego przekazania poprawionej dokumentacji,
4) 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad, zgodnie z § 8 do dnia
usunięcia wad,
5) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w braku zapłaty lub
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
6) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za nieprzedłożenie Zamawiającemu
do zaakceptowania projektu umowy, lub projektu jej zmiany, o podwykonawstwo,
7) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy, lub jej zmiany, o podwykonawstwo,
8) 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapłaty,
9) 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu
Umowy, rozumianego jako naruszenie zapisów umowy, za każdy stwierdzony przez Zamawiającego
jednostkowy przypadek, w szczególności postanowień § 6 ust. 2 Umowy,
10) 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych
od Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:
1) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w odbiorze Przedmiotu
Umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, do dnia faktycznego
odbioru robót, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w odbiorze Przedmiotu
Umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2, liczonej od dnia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, do dnia faktycznego
odbioru robót, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
3) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 – z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 12 ust. 4.
Strony nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
Zamawiający upoważniony jest do potrącenia z wypłacanego wynagrodzenia kar umownych, naliczonych zgodnie
z ust. 1.
§ 11
Odbiór końcowy
Przedmiot odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zostanie doręczony Zamawiającemu w ilości i formach
określonych w § 1 ust. 2 pkt 1, i będzie weryfikowany w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3. Przyjęcie zostanie
potwierdzone Protokołem potwierdzenia przyjęcia dokumentacji. Poprawność wykonania Przedmiotu Umowy
Zamawiający potwierdzi Protokołem odbioru dokumentacji projektowej.
Okres weryfikacji, o którym mowa w ust. 1, w uzasadnionych przypadkach, może ulec wydłużeniu.
W przypadku, gdy Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie zawierał braki lub błędy, Zamawiający
zwróci Przedmiot Umowy Wykonawcy, w celu dokonania stosownych zmian.
W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy kolejny termin odbioru
dokumentacji.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu:
1) dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
2) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia,
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,
w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych Przedmiotem Umowy.
Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, oraz
przystąpi do procedur odbiorowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5.
Poprawność wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający potwierdzi Protokołem odbioru robót.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości
do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie naliczenia stosownych kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy w terminie.
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8. W związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 7, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą,
wyznaczy ponowny termin odbioru robót.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie wykonał Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2,
2) Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4,
3) Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, przerwał realizację robót, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 2 i przerwa
trwa dłużej niż 7 dni; prawo to przysługuje Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wskazanego w wezwaniu
do wznowienia robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Zamawiający odmawia przez 14 dni, bez wskazania przyczyny, odbioru dokumentacji projektowej, o której
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub podpisania Protokołu odbioru dokumentacji projektowej, pomimo wezwania
wystosowanego przez Wykonawcę; prawo to przysługuje Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od upływu
14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej,
2) Zamawiający odmawia przez 14 dni, bez wskazania przyczyny, odbioru robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt
2, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę; prawo to przysługuje Wykonawcy w terminie 14 dni
od dnia wskazanego w wezwaniu na dzień odbioru.
3. W przypadku dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia lub
w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania ostatniej zapłaty
bezpośredniej.
4. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
5. Odstąpienia od Umowy i wezwania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, powinny nastąpić w formie pisemnej i winny
zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
6. Strona, z której winy doszło do odstąpienia od Umowy, poniesie koszty wynikłe z takiego odstąpienia.
7. Uprawnienia Stron do odstąpienia od Umowy wygasają z chwilą dokonania protokolarnego odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy.
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§ 13
Prawa autorskie
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyraża zgodę
na wykonanie praw zależnych do Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1, na wszystkich znanych
w dacie zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Przedmiotu Umowy – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich
egzemplarzy, w tym techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot Umowy utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
udostępnianie Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,
oraz własność egzemplarzy Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na:
1) wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych, a w szczególności udziela Zamawiającemu zezwoleń
do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Przedmiotu Umowy, w tym również do wykorzystania
go w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami,
2) korzystanie i rozpowszechnianie Przedmiotu Umowy oraz jego opracowania.
Kwota określona w § 3 ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych
do Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 1 i udzielenie zezwoleń określonych w ust. 2.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy, szczegółowo określonego w § 1 ust. 2 pkt 1,
nastąpi z chwilą jego przekazania Zamawiającemu, na podstawie Protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu.
Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa
wypowiedzenia lub cofnięcia.
Umowa upoważnia do korzystania z praw nabytych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeń
jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku
świadczenia z tego tytułu.
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W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie
Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
§ 14
Zmiany w Umowie
Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych
lub te, które Zamawiający przewidział, tj. możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy
z następujących przyczyn:
1) konieczności wykonania dodatkowych badań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,
2) przerwania wykonywania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 15
Postanowienia końcowe
Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie swojego adresu.
Strony oświadczają, że adresy ich siedziby i miejsca zamieszkania stanowią adresy do doręczeń.
W przypadku nie zrealizowania zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany
w Umowie uważa się za doręczone.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.
Wszelkie spory, mogące wynikać z realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać w drodze polubownej.
W przypadku niemożności rozwiązania sporu Strony zobowiązują się przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez
sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 5 egzemplarzach na prawach oryginału: 1 egz. dla Wykonawcy, 4 egz. dla
Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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