Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

02/RB/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
poniżej 5 225 000 euro
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:

„Rozbiórka elementów wewnętrznych, nieużywanego,
budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w
Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12”
(Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót „SIWZ” oznacza niniejszą Specyfikację)
(Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowo „ustawa”, bez bliższego określenia, oznacza ustawę z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

Potwierdzamy, że warunki
postępowania zostały uzgodnione
i zaakceptowane.
Komisja przetargowa:

1 ………………..

2 ……....……..

Zatwierdzam:

3 ……..…..……..
Bolesławiec, ……………………….

..........................................................
(data i podpis upełnomocnionej osoby)

Bolesławiec, lipiec 2017 r.

Strona 1 z 32

1.
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W BOLESŁAWICU zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowana
przez Prezesa Zarządu
59-700 Bolesławiec,
woj. dolnośląskie,
ul. Bankowa 6d,
tel. 75 644 81 11,
e-mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl
Strona, na której znajduje się postępowanie:
http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 02/RB/17 Wykonawcy
zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Przedmiotem zamówienia jest:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na rozbiórce
elementów wewnętrznych niezabytkowego, nieużytkowanego budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego znajdującego się w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12.
3.2.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1)
2)
3)
4)

ogrodzenie i oznaczenie terenu rozbiórki, sporządzenie planu bioz;
roboty rozbiórkowe w budynku;
rozbiórkę elementów i odbiór gruzu z rozbiórki, utylizacja;
odbiór i zagospodarowanie odpadów i złomu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
uzgodnieniu z właściwymi służbami, jeżeli istnieje taki wymóg.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa oraz projekt budowlany, wykonawcze
wraz z informacją BIOZ, przedmiary robót, i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
UWAGA:
Dokumentacja
projektowa
dotyczy
przebudowy
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławcu przy ul. Żwirki i
Wigury 12 i zawiera większy zakres robót niż zakres robót określony w przetargu.
Przedmiotem przetargu jest zakres określony jako roboty rozbiórkowe określone w
dokumentacji projektowej – pozycje 1 i 2 przedmiaru branży ogólnobudowlanej, oraz
wszystkich instalacji wewnętrznych tj. elektrycznej i sanitarnej.
Rozbiórka nie obejmuje nw. pozycji kosztorysowych: 1, 2, 9, 10, 24, 25, 26, 39, 40,
41, 54, 55, 56, 69, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92 i 93 wykreślonych z załączonego przedmiaru.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie
internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu
do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa
będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
Przekazane przez Zamawiającego wraz dokumentacją projektową przedmiary robót stanowią dla
Wykonawcy wyłącznie materiał pomocniczy, z którego może, ale nie musi korzystać. Wykonawca
zobowiązany jest dla określenia ceny oferty, samodzielnie dokonać wyceny wszelkich kosztów i
elementów kształtujących cenę, niezbędnych do wykonania całości prac, z zachowaniem
wymogów, rodzajów rozwiązań, technologii i materiałów określonych w treści dokumentacji
projektowej i obowiązujących przepisach.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki
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towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający
rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
Zamawiający wystąpi do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych
materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego
decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu
braku równoważności.
4. Termin wykonania zamówienia:
a) rozpoczęcie robót: w dniu następnym po podpisaniu umowy;
b) zakończenie całości robót i odbiór: do 40 dni od dnia podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych
podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca.
5a. Podstawy wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 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, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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6.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.3. 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, czyli tych, o których mowa w punkcie 5a ppkt 1 niniejszej SIWZ;
6.4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.5. 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;
6.6.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji, innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np.
zobowiązania) musi wynikać 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;
6.7.Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) Wypełniony druk "OFERTA", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
2) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punktach 5.1 oraz 5a SIWZ;
3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2
ustawy Pzp).
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6.8. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.9. SIWZ:
1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień
publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach 6.1 do 6.5 SIWZ wykonawcy będą
musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w
formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. „w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia” (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1126).
UWAGA:
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty
o których mowa w punktach 6.1 do 6.5 będą musieli złożyć odpowiednio:
wykonawca, (w przypadku składania oferty wspólnej – każdy ze wspólników
konsorcjum) oraz podmioty, na których zasoby powołuje się wykonawca w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty
elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub
informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania
strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Robert Rzepnicki, tel.:+48 645 65 72 w godz. 830-1330
e-mail: r.rzepnicki@um.boleslawiec.pl
8. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:
„Oferta przetargowa na rozbiórkę elementów wewnętrznych budynku przy ul. Żwirki i
Wigury 12. Proszę nie otwierać przed 27.07.2017 r." oraz dodatkowo dokładny adres
i miejsce złożenia oferty,
tj.: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Bankowa 6d, 59-700
Bolesławiec, sekretariat, pok. nr 1.
W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
11. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, w
terminie do dnia 27.07.2017 r. do godz. 13:30.
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Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.07.2017 r. o godz. 14:00
w pokoju nr 1.
12. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne
Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia
przedmiotu zamówienia. Cena musi też uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu
zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia.
Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed
przystąpieniem do przygotowania oferty w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania
zamówienia.
W cenie oferty należy również ująć koszty: podatku VAT w obowiązującej wysokości, wszelkich
robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej
likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót,
ewentualnych robót odtworzeniowych, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia terenu
do stanu pierwotnego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ubezpieczenia budowy na czas
realizacji, zajęcia pasa drogowego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Nie jest wymagane załączanie do oferty kosztorysu ofertowego.
13. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
a) cena ryczałtowa brutto

– 70 %,

b) termin zakończenia (ilość dni kalendarzowych po podpisaniu umowy) – 30 %.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 70 % + Tmin/Tb * 30%) * 100 = ilość punktów
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Tmin – najkrótszy termin zakończenia (ilość dni kalendarzowych po podpisaniu umowy);
Tb – termin zakończenia (ilość dni kalendarzowych po podpisaniu umowy) podany w
badanej ofercie;
100 – stały wskaźnik.
Wykonawca w Formularzu Oferty, musi zaoferować termin zakończenia (ilość dni kalendarzowych
po podpisaniu umowy liczonych w dniach). Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie
od 30 do 40 dni. Zaoferowany przez wykonawcę okres wykonania dłuższy niż 40 dni nie będzie
dodatkowo punktowany.
Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru, zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez
każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez zsumowanie
ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej.
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Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe
zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry
wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu
zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót. Uwzględnią
także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją
przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez
względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą
zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie
od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest
upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.
14. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w
informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia
odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca
zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
15. Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę złożenia
przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisania, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
16. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i
sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).
Zgodnie z art. 181 Prawo zamówień publicznych:
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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 podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2.”
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy Pzp, czyli tzw. zamówienia „uzupełniającego”.
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20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21. Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1
niniejszej specyfikacji.
22. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w
złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
26. Zamawiający nakłada obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez
wykonawcę.
27. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Poza tym w treściach
umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego
podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych
podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do
przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Ponadto wykonawca
zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z
zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą
pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie
zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej
wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
28. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
29. Procentowa wartość faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia) nie może być niższa niż
20% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
30. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych.
30.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg
ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób:
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów
budowlanych.
30.2. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do
podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUSowskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez
te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a
więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.
30.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie
ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie
musiała opuścić plac budowy, a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej
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1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel)
zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego
przedstawicieli.
Załączniki do specyfikacji:
1. Umowa (wzór).
2. Druk "OFERTA" – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty.
3. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania –
do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty.
4. Przedmiar robót.
5. Dokumentacja będąca w posiadaniu zamawiającego:
Poniższa dokumentacja stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane i jest
dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:
http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html .
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Załącznik nr 1 do specyfikacji
UMOWA
Nr ……………….....2017
zawarta w dniu ………………………………, w Bolesławcu, pomiędzy:
Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o., reprezentowaną przez
Emila Zająca – Prezesa Zarządu,
z siedzibą w Bolesławcu, ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolesławiec, Numer NIP: 612-16-01-078, Numer
REGON: 230889515, zwaną dalej Zamawiającym,
a
firmą: .......... z siedzibą ............. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie (...)
w (…) Wydział (…) KRS, pod numerem (...), NIP: ...................................., zwaną dalej
'Wykonawcą', którą reprezentują:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, znak ……………………….., ogłoszonego
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr .....................,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rozbiórki elementów wewnętrznych
mieszkalnego wielorodzinnego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12.

budynku

2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt
budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, informacja dotycząca Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiary robót
oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część
umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,
a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
3. Wykonawca dokona likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po
zakończeniu robót, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w
wysokości:
netto: ................................................................................................................... zł
słownie złotych: ........................................................................................................
w tym podatek VAT w wysokości …..%, tj.: .............................................................. zł
słownie złotych: .........................................................................................................
brutto: ................................................................................................................. zł
słownie złotych: .........................................................................................................
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej,
SIWZ i niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza
okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
czyli w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2015 r.
poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę
przedmiotu niniejszej umowy.
1) Do faktur wystawianych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT naliczana będzie nowa
stawka;
2) W razie zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r.
poz. 1265);
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wykonawca będzie musiał wykazać, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przedmiotu zamówienia. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących tych zmian musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących przedmiot umowy.
Jeżeli wynagrodzenia te były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę
pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu
niniejszej umowy.
§3
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to
rozpoczęcie ich wykonywania, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół
konieczności potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
§4
1. Rozliczanie robót odbędzie się fakturą końcową.
2. Do faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie:
„Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj.
faktury nr …. z dnia ….:.”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub
usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi.
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa
wartości faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli
realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z
datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z
którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do
odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, dopuszcza się
złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego oświadczenia o akceptacji
wykazu do faktury nr …. z dnia …
Warunkiem
zapłaty
faktury,
zawierającej
także
powyższy
załącznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
występujący na załączniku otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto
Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali
przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali
oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty.
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie
protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego.
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4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 16 umowy będą potrącane z faktur
Wykonawcy.
5. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze.
6. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii
umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się
zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a ust. 1; art.
143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez
Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art.
143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę
i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany
będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
1.

§5
Na podstawie art. 29 ust. 3a „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w
tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które
wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników
fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową.

2. W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopie
umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych
podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz kopią
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie
będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.
3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie
ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała
opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN
za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony
pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi
być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§6
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco:
a) rozpoczęcie robót: w dniu następnym po podpisaniu umowy;
b) zakończenie całości robót i odbiór: do dnia …………………………. r.
2. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym
mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień
wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten
musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony
niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
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e) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa
zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania
niniejszej umowy;
4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z
tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy
będzie okresowi przerwy lub postoju.
§7
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
§8
1. Kierownikiem budowy jest: ....................................................................................,
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień: ................................................................
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób osoby wyszczególnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.
5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego.
§9
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będzie:
...................................................................................................................................,
z siedzibą: .............................................................................., tel. ............................. .
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t .j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń
budowy.
1.

2.

§ 10
Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez
cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

3.

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie
materiałów.
§ 11
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, wskazanej w
ofercie stanowiącej przedmiot umowy
1) robota budowlana polegająca na …………………………………………………………………..………………….*
lub
1) brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom*.
* niepotrzebne skreślić
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2. Zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego Podwykonawcy stanowi zmianę
umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
3. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w ofercie Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy
i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
4. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
5. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenie Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, która
dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w ofercie na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki
zawarte w ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do umowy i Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w SIWZ w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. W związku z treścią art. 22a ust. 4 Prawa zamówień publicznych określającą, że: „W odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”, a więc w sytuacji gdy
określone przez Zamawiającego w SIWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące tych
zdolności spełniały za Wykonawcę „inne podmioty”, to „podmioty” te muszą wykonać te części
zamówienia. Jedynym wyjątkiem odstąpienia od tego wymogu może być sytuacja, w której
podmioty te udokumentują że w okresie od złożenia zobowiązania do udostępniania zasobów
wystąpiły obiektywne okoliczności uniemożliwiające im zrealizowanie robót budowlanych lub
usług, do realizacji których jego zdolności były wymagane.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
8. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą następujących postanowień:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co najmniej taki
poziom jakości, jaki wynika z treści umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą;
4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, porównywalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem
i sprzętem,
gwarantującymi
prawidłowe
wykonanie
podzlecanej
części
umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o
podwykonawstwo.
9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
10. Zawarcie umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o
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11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.

podwykonawstwo przez Zamawiającego, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na
powyższe zgodę.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen poszczególnych
części przedmiotu umowy określonych przez Wykonawcę, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści
zgodnej z projektem umowy. Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę
i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń.
Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 12 w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności
w następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych
w ust. 8;
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.
11;
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez Zamawiającego;
5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany umową dla tych robót;
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie niniejszej umowy.
W
przypadku
zgłoszenia
przez
Zamawiającego
zastrzeżeń
do
projektu
umowy
o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.
Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 7 dni kalendarzowych od jej przedłożenia.
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od
dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca,
Podwykonawca,
lub
dalszy
Podwykonawca,
przedłoży
Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie
podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10
000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, z
którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego,
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20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

1.

lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób
reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.)
w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te
posiadają takie uprawnienia.
Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego.
Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone
w niniejszym paragrafie.
Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z placu budowy, jeżeli działania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na placu budowy naruszają postanowienia niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich
robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym
prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.
§ 12
Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego skompletuje i przedstawi
Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

2.

Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych
robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

3.

Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

4.

Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru
końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem
zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego
rozliczenia zadania.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne
usunięcie. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia
zadania.
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6.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu
umowy.

7.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia
istotnych wad, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do
wykonania robót, usunięcia wad, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru
końcowego.

8.

Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

9.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
9.1.nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający
będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;
9.2. nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej;
2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt
usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 10 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.
§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach;
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie;
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
obowiązki szczegółowe:

następujące
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a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia;
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 14
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki;
c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdy
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej
zmiany;
e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;
f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego
bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości
1.000,00 złotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - w wysokości
2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o
pracę – w wysokości 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek;
j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad. Zamawiający, bez dodatkowego zawiadomienia, wystawi
dokument obciążający z tytułu zwłoki w usunięciu wad i prześle go do zapłaty przez
Wykonawcę.

Strona 18 z 32

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia
sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164).
3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktury Wykonawcy.
4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwłokę
w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym", o którym mowa w ust. 1 lit. i nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 15
Na podstawie art. 29 ust. 3a. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców
lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz
kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą
wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy.
§ 16
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie
okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 Prawa zamówień
publicznych.
§ 17
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności oraz
podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do
dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Bolesławcu Sp. z o.o.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
cywilnego.
§ 19
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz.
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 2 do specyfikacji
Nazwa firmy (wykonawcy): .....................
............................................................

........................ , dnia ..............

Adres wykonawcy: .................................
............................................................
Województwo: ......................................
PESEL: ...............................................................
dotyczy wykonawców wpisanych do CEIDG RP oraz wykonawców będących osobami fizycznymi

NIP: ....................................................
...........................................................
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym

...........................................................
adres e-mail wykonawcy

DRUK „OFERTA"
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Rozbiórka elementów wewnętrznych nieużywanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego położonego w Bolesławcu przy ul. Żwirki i Wigury 12”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
a) cena netto:................................................................................................... zł
słownie: .........................................................................................................
b) podatek VAT w wysokości ……%:...................................................................... zł
słownie: .........................................................................................................
c) cena brutto:................................................................................................. zł
słownie: .........................................................................................................
2. Termin wykonania zamówienia ....................... dni
(Uwaga*: minimalny okres realizacji zamówienia wynosi 30 dni, maksymalny 40)

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 Pzp. W załączeniu
przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego
i w terminie przez niego
wyznaczonym, oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów oraz wszystkich wspólników
konsorcjum oraz dokumenty to potwierdzające określone przez zamawiającego w SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania
zamówienia (w
tym zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, przedmiarami robót i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opisującymi przedmiot zamówienia).
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:
* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .................... firmie …............ z siedzibą w …………...... .
b) wykonanie części dotyczącej .................... firmie …............ z siedzibą w …............. .
c).........................................................................................................................
* nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
8. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim
przedsiębiorstwem*.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 mln euro.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 mln euro.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż
250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

9.

Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa zamówień publicznych.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Kierownikiem
posiadający

budowy

(-a)

będzie:

uprawnienia

do

..............................................................................,
kierowania

robotami

budowlanymi

w

specjalności

konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień: ..............................................................

...................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
..................................................
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca: …………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.

………………………………………………………………….………….

(nazwa

postępowania),

prowadzonego

przez

………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.[ UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

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

…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

podstawie

art.

24

ust.

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
ustawy

Pzp

podjąłem

następujące środki naprawcze

…..................................................................……………………..............................………………..
…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia.
…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy
Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……...... (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…….....……….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do specyfikacji

PRZEDMIAR ROBÓT
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