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Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
którego wartość nie przekracza kwoty 5 225 000 Euro na: 

 
Przebudowę Oddziałów I, II oraz III  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 
w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.  

przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonanie robót 
towarzyszących 

 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie Komisji przetargowej: 
……………………………… 
……………………………….. 
……………………………. 
…………………………… 
    

 
 
Zatwierdził:  
 
 
……………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STOŁECZNE CENTRUM OPIEKUŃCZO – LECZNICZE SP. Z O.O. 
UL. MEHOFFERA 72/74, 03-131 WARSZAWA 
TELEFON: SEKRETARIAT 22 614-64-42, CENTRALA 22 811-06-88,  
FAX. 22 811-06-88 w. 200  
e-mail: biuro@scol.warszawa.pl web: www.scol.warszawa.pl 
Nr rejestru 000000007155  
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z o.o. 
  

      Adres do korespondencji: ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 
 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia 
nieprzekraczającej 5 225 000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej ustawa Pzp. 
Zastosowanie mają także akty wykonawcze do wymienionej ustawy Pzp, w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126) 

3. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.scol.warszawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ul. Mehoffera 72/74, 
03-131 Warszawa w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od 8.00- 16.00 
5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze 

wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym 
ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. 

6. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający 
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie 
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

7. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), jeżeli przepisy 
ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej i wykonanie prac towarzyszących. 
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację wszystkich robót budowlanych wynikających  
z dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe SAWA – TECH Projektowanie 
i Wykonanie Sp. z o. o. 02-761 Warszawa ul. Mesyńska 20 pn.: „Przebudowa Oddziału 
Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w budynku głównym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie  
z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego Działalność 
Leczniczą działka ewidencyjny 5/1 z obrębu 4-03-19. 

 
2.  Klasyfikacja wg kodu CPV:  

   45000000-7 Roboty budowlane 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

45431000-7 Roboty posadzkarskie  

45231112-3 Roboty hydrauliczne 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45317000-2 Roboty elektryczne   
 
3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa: 

1) Dokumentacja techniczna: 
a. Dokumentacja projektowa budowlano- architektoniczna, 
b. Dokumentacja projektowa instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 

wentylacyjna, centralnego ogrzewania), 
c. Dokumentacja projektowa instalacji elektrycznej wewnętrznej.  

2) Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
a. Architektura, 
b. Instalacje sanitarne (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, wentylacyjna, centralnego 

ogrzewania), 
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c. Instalacje elektryczne wewnętrzne. 
3)  Przedmiary robót –kosztorysy nakładcze. 

4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, stanowiący 
Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

5. Budynek objęty przebudową będzie udostępniany Wykonawcy sukcesywnie (kolejnymi 
kondygnacjami). Wykonawca będzie wykonywał prace budowlane zgodnie z harmonogramem 
uzgodnionym z Zamawiającym stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy. Po zakończeniu wykonania 
prac budowlanych na każdym z etapów wymienionych w harmonogramie Zamawiający dokona 
odbioru częściowego poszczególnych kondygnacji.  

6. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający musi zapewnić ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych  
w zakresie opieki długoterminowej dla dorosłych w przebudowywanym budynku, Zamawiający 
zastrzega, iż wszystkie prace hałaśliwe i uciążliwe muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie 
zakłócały pracy Zamawiającego. 

7. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z załączoną do 
SIWZ dokumentacją, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  
i przedmiarami robót, dokonać wizji terenu robót i jego otoczenia oraz uzyskać wszelkie informacje 
niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić  
w trakcie realizacji zamówienia. 

8. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazane jest dokonanie wizji lokalnej  
w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania 
zamówienia nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Wykonawcy 
mogą dokonać wizji lokalnej terenu robót w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 4 kwietnia 2017 r. w godzinach 1000 -1300 w 
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74. Termin wizji należy potwierdzić 
telefonicznie pod numerem telefonu 22 811-06-88 wew. 271 lub 795530233. 

9. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów 
budowlanych zgodnych ze Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo budowlane posiadającymi aktualne atesty 
i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

10. W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub  
w przedmiarze robót lub zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, 
pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń – Zamawiający zaleca, aby 
traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia 
materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych 
niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty 
techniczne. 

11. Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym i jakościowym 
materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany 
jest wykazać, że zastosowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – 
art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

12. W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, 
Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) 
równoważności. 

13. Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że  
w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji. 

14. Zamawiający dopuszcza prace od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 08.00 do 
20.00. Prace Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy oraz pozostałe, poza godzinami 
wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca winien zapewnić sobie w swoim zakresie pomieszczenie 
socjalne i zaplecze na terenie Zakładu. Miejsce ustawienia zaplecza oraz punkt poboru energii 
elektrycznej i wody wskaże Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 
dni od podpisania umowy. 

16. Wykonawca wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe  
i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania 
zakładu, w tym zaplecza budowy. 

17. Wykonawca zabezpieczy teren całej budowy szczelnie grubą folią i uszczelnioną na styku  
z elementami budynku, tak  aby kurz i pył powstały przy robotach nie przedostawał się poza teren 
wykonywania prac do funkcjonującej części Zakładu. Transport ludzi oraz wszelkich materiałów 
budowlanych ma odbywać się w taki sposób aby nie utrudniać pracy Zakładu.  

18. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w koszt przedmiotu umowy konieczność przenoszenia  na 
swoje ryzyko sprzętu i wyposażenia z miejsc na których realizowane będą roboty budowlane do 
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miejsc wskazanych przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i odwrotnie. 
19. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego zobowiązany jest 

dokonywać w toku realizacji Umowy wszelkich czynności faktycznych i formalności 
administracyjnych związanych z procesem budowy. O wszystkich czynnościach tego rodzaju, 
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie oraz ze stosownym 
wyprzedzeniem uzyskać pełnomocnictwo/pełnomocnictwa lub upoważnienia od Zamawiającego. 

20. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo 
budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do 
wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach 
kontraktowych lub może być logicznie wywnioskowane. 

21. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.), 
b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.). 

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające 
wywozu, po uprzedniej ocenie przez dzieł administracyjny będą stanowiły własność Wykonawcy.  

22. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Zamawiającym lub osobą 
przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa wykonywania 
robót. 

24. Wykonawca w terminie 3 dni od daty podpisania umowy ma obowiązek opracować Program 
Zapewnienia, Jakości (PZJ) i uzyskać jego akceptację przez Zamawiającego lub osobę przez 
niego upoważnioną. Wykonawca bez akceptacji PZJ przez Zamawiającego nie zostanie 
dopuszczony do wykonywania prac zgodnie z Umową, a ewentualne opóźnienie w zakończeniu 
przedmiotu Umowy lub jego etapów z tego wynikające będzie traktowane jako powstałe z winy 
Wykonawcy i nie będzie podstawą do przedłużenia umownego terminu zakończenia przedmiotu 
Umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż. 

26. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 
a. uzgodnienie z Zamawiającym w terminie wskazanym we wzorze umowy, ostatecznego 

Harmonogramu rzeczowego robót. Zamawiający przewiduje rozliczenie z Wykonawcą  fakturą 
częściową po każdym etapie zakończonym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru 
częściowego/końcowego. Do oferty należy załączyć wstępny Harmonogram rzeczowy. 
Wykonawca bez akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego nie zostanie dopuszczony 
do wykonywania prac zgodnie z Umową, a ewentualne opóźnienie w zakończeniu przedmiotu 
Umowy z tego wynikające będzie traktowane jako powstałe z winy Wykonawcy i nie będzie 
podstawą do przedłużenia umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy, 

b. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref 
niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c. ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

d. utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,  
po zakończeniu gruntowne posprzątanie terenu objętego przebudową, 

e. wykonanie przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
f. zgłoszenie inspektorowi nadzoru danej branży robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, 
g. uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego przez 

inspektora nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 
deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat technicznych - dla tych 
materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów, 

h. wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem, 

i. przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, na własny koszt. Wykonawca 
obowiązany jest do wykonywania i ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń 
wymaganych przepisami, a dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem 
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potwierdzenia prawidłowości wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny 
bezpieczeństwa eksploatacji i użytkowania, 

j. przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją robót i odbiorem 
końcowym, 

k. przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na zamontowane urządzenia i sprzęt, 
l. przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po zakończeniu robót, 

a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 
▪ dziennika budowy, 
▪ protokołów badań i sprawdzeń - oryginały; 
▪ protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
▪ atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów wbudowanych, 

zatwierdzonych przez osobę upoważnioną wg. opisu powyżej; 
▪ dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku USB w formacie pdf- 2 egz. 
24. Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - nie krótszy niż 

60 miesięcy (5 lat) i nie był dłuższy niż 84 miesiące (7 lat)  - bieg terminu gwarancji i rękojmi 
rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonych 
protokołem odbioru końcowego. Termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. 
Wykonawca przy protokole odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne 
zamontowanych urządzeń, których okres będzie min. 24 miesięcy. 

25. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę  
i podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.). 
Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, 
dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru. 

26. Wykonawca w terminie minimum 2 dni przed rozpoczęciem prac dostarczy wykaz imienny 
pracowników wykonujących pracę na terenie budowy zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę. 

27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie 
osób, o których mowa w punkcie 25 na podstawie umowy o pracę w siedzibie Wykonawcy. 
Zamawiający wyznaczy żądanie w terminie 2 dni roboczych, o czym powiadomi Wykonawcę 
drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres mailowy.  

28. W przypadku zmiany osób o których mowa w  punkcie 26 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni 
od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracowników. 

29. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę co 
zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie 
musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
określonej w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ) za każdy taki przypadek. 

 

III. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE / OFERTA WARIANTOWA / ZAMÓWIENIA   
       UZUPEŁNIAJĄCE/… 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy Pzp. 
4.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
6.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem sytuacji,  

o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

IV.      PODWYKONAWCÓW  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć zgodnie z treścią złożonej oferty, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) 
tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż 
przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 
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4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowane w roboty budowlane. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie maksymalnym 7 miesięcy od dnia 
wprowadzenia na teren budowy. 

2. Zaproponowanie w ofercie wykonanie zamówienia w okresie krótszym niż 7 miesięcy 
będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami w Rozdziale XV SIWZ – Opis kryteriów 
oceny ofert. 

3. W rozliczeniu terminu wykonania zamówienia jest uwzględniony czas potrzebny na wydanie przez 
właściwy urząd ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w wymiarze 14 dni. Wykonawcy 
zostanie odliczony czas, który wynika z postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na 
użytkowanie, pod warunkiem, ze wydłużenie terminów wydania decyzji nastąpiło z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie nie później niż 5 roboczych od dnia 

podpisania umowy. Pierwsza kondygnacja zostanie przekazana Wykonawcy w dniu 

wprowadzenia na teren budowy. 

5. Budynek oddany do przebudowy będzie udostępniany Wykonawcy sukcesywnie poszczególnymi 

kondygnacjami w terminie nie później niż 5 dni do bezusterkowego odbioru częściowego etapu 

poprzedniego. 

Uwaga termin jest jednym z kryteriów oceny ofert. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 
ustawy Pzp tj:  
1.1. 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 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) 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);  
1.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa watr. 3 ust. 1pkt 1- 4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
1.3 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że 
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie  
w sprawie spłaty tych należności. 
 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust.1b) dotyczące: 
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2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
 
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

2.2.1 W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia Wykonawca załącza opłaconą polisę lub jej potwierdzoną kserokopię, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę 2 000 000,00 zł. 
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie załączonych do oferty dokumentów. 
 
2.2.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy do oferty dołączą informację z banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż  
1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę 3 000 000,00 zł. 
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie załączonych do oferty dokumentów  
  

2.3.  zdolności technicznej lub zawodowej 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie 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 zostały wykonane, 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są  referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  dwóch robót obejmujących 
łącznie swoim zakresem roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej  
i elektrycznej w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 
4 000 000,00 złotych brutto (Wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót budowlanych o 
wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł łącznie). Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dwie roboty budowlane w zakresie 
wskazanym powyżej i przynajmniej jedna z nich była wykonana w zakładzie opieki 
zdrowotnej.   

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, które są w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami: 

 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający co najmniej 5-
letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 

 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby 
inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający co 
najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika 
budowy w specjalności instalacji sanitarnej, 

 co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 
ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na 
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stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w specjalności w zakresie 
instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych, 

 co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi (kierownik robót) w specjalności 
teletechnicznej bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadający co najmniej 5-letnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy w 
specjalności teletechnicznej,  

Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub 
odpowiadając  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 2) 
odpowiednio ppkt 2.2 i 2.3. niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie 
informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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. 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, pkt 
4 i pkt 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

1.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w pkt. 2) odpowiednio ppkt 2.2 i 2.3 niniejszego rozdziału.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, ze za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA 

1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty 
aktualne na dzień składania ofert: 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy PZP. Zamawiający najpierw 
dokona oceny, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Do oferty należy złożyć: 
a) wypełniony Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 
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b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
oraz o spełniania warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 
do SIWZ, 
c) Szczegółowe kosztorysy ofertowe – wykonane wg przedmiarów – kosztorysów nakładczych  
stanowiących Załącznik nr 9 do SIWZ; 
d) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej 
za zgodność z oryginałem notarialnie; 
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).  
 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 
 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:   
4.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 
4.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.,  
4.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia 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 spłat tych należności, 
4.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 
4.5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem 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). 
4.6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,  

  
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 
 
4.7. wykazu wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem 
dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, 
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są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - oświadczenie 
Wykonawcy - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 4 SIWZ 
4.8. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę  
2 000 000,00 zł.  
4.9. Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości  
3 000 000,00 zł.  
4.10. wykaz osób funkcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę 
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonywane roboty 
budowlane, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem zamieszczonym  
w Załączniku nr 5 SIWZ 
 

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 4.1 – 4.10 niniejszego rozdziału.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega 
wykluczeniu i spełnia warunki określone w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert (tj. oferta następna w kolejności po ofercie najwyżej ocenionej) nie podlega wykluczeniu i 
czy spełnia warunki udziału. 

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 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). 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1-3.4 niniejszego rozdziału, składa: 
8.1. dot. ppkt 4.2-4.4 - dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  

8.1.1. nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 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, 
8.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

  
8.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.1 i 8.1.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przez upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ppkt 8.1.1, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
8.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Zapisy ppkt 8.3 stosuje się. 
 

9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale  
dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym  
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze samodzielnie  
z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

10.  Forma dokumentów: 
10.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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.  
10.2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
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10.3. 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.  

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

VIII. OFERTA WSPÓLNA 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy 
występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do 
złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do 
oferty).  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  
o którym mowa w rozdz. VI pkt 1.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na 
wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale VI 
pkt 2 SIWZ. 

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako pełnomocnik. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 
zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r.  – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ora z 2015 r. poz. 1830), osobiście za 
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (mail), za 
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 uPzp) dla 
których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna.  

2.  Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy 
przesłać: 

 na numer faksu 22/ 811-06-88 wew. 200 

 i/lub drogą elektroniczną: przetargi@scol.warszawa.pl  
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 2 uPzp treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej 
www.scol.warszawa.pl. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią 
integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców 
biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę 
uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.  

4. Adres do korespondencji listownej: 
Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 
Warszawa 

z dopiskiem: postępowanie nr SCOL/218/2017 
 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wysokość wadium. 
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 
100 000,00 zł  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
2.1. pieniądzu; 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/
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2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 
instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien 
być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego 
i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

4. KONTO ZAMAWIAJĄCEGO: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek 
bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 
z podaniem tytułu: „wadium: Przebudowa Oddziałów I, II oraz III Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących. – nr post. SCOL/218/2017 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 
przed upływem terminu składania ofert. 

6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na 
dostawę przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana:  
8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;  
8.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 
8.3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9.  Powyższe okoliczności, o których mowa w pkt 8 i 9, muszą być jednoznacznie określone w treści 
gwarancji wnoszonej w formie innej niż w pieniądzu. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni.  

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 
1.1. każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 
1.2. ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być 
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do 
czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania 
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; 

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania 
oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli 
pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy 
(odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to 
do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
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notariusza kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby 
do tego umocowane; 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
 
5. Forma oferty: 

5.1. oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności; 

5.2. formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały 
oraz podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do 
składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz; 

5.3. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby Formularz 
ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub 
spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie. Powyższe zalecenie ma charakter 
porządkowy; Zaleca się,  

5.4. wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej 
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

5.5. oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub 
czytelne kopie (jeżeli dotyczy), poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę(y) 
uprawnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz. 

6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
6.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
6.2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazanie, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu 
druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na 
właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej 
kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze, a 
także wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w oryginale). 
 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi 
Wykonawcy i napisem: 
 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74,  
03-131 Warszawa. 

Oferta na „Przebudowę Oddziałów I ,II oraz III Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy 
ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum 
Opiekuńczo-leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej i wykonanie robót towarzyszących” 

Nr sprawy SCOL/218/2017 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia  19. 04. 2017 r.” 

2. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia 19.04. 2017r. 
do godziny 10.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo – Leczniczym Spółka z o. o. ul Szubińskiej 
4 w Warszawie, w Sekretariacie Zarządu (parter). 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Celem 
dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją 
po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania 
ofert. 

4. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.  
5. W przypadku oferty złożonej po wyznaczonym terminie, Zamawiający zwraca ją zgodnie z art. 84 

ust. 2 ustawy Pzp. 
6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
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7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2017r. o godz. 10.30 w Stołecznym Centrum 
Opiekuńczo – Leczniczym Spółka z o.o. ul Szubińskiej 4 w Warszawie (parter). 

8. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 
8.1. podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 
8.2. otwarcie ofert w kolejności ich złożenia 
8.3. podanie nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 

terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach 
9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania oferty, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 
10.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

10.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
10.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
10.3. ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności  zawartych w ofertach 

11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 
składania ofert, że nie mogą one być udostępniane i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena ofertowa brutto będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami 
wynikającymi z niniejszej SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.    Cena oferty, którą należy podać w Formularzu ofertowym, jest to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 
2014 r., poz. 915) – t.j. wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar i usługę. W cenie uwzględnia się podatek od 
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 
rozumie się również stawkę taryfową. Stanowi ona podstawę oferty i całkowita cenę za przedmiot 
zamówienia. 

3.   Cena oferty obliczona będzie na podstawie sumy wszystkich kosztorysów ofertowych, które należy 
załączyć do oferty. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie traktowana w 
umowie, jako wynagrodzenie kosztorysowe powykonawcze. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi 
na podstawie faktur VAT częściowych/końcowej wystawianych po podpisaniu bezusterkowym p .  

4.  Podstawą do ustalenia ceny ofertowej przez Wykonawcę muszą być wszystkie kosztorysy 
ofertowy opracowany metodą szczegółową uwzględniający ilości robót podane w 
przedmiarach robót –kosztorysach nakładczych, które stanowią – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

5.   Kalkulacja poza składnikami kalkulacyjnymi R (robocizna), M (materiały), S (sprzęt), Kp (koszty 
pośrednie), Kz (koszty zakupu i Z (zysk) powinna uwzględniać właściwe nakłady rzeczowe wg 
stosowanych publikowanych nakładów rzeczowych, a w razie ich braku wg udokumentowanych 
kalkulacji indywidualnych. 

6.  Ostateczna cena za wykonanie zamówienia podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie 
koszty (łącznie z podatkami, opustami lub rabatami) niezbędne do prawidłowego i pełnego 
wykonania przedmiotu zamówienia wg wymogów określonych w niniejszej SIWZ, bez możliwości 
późniejszej korekty tej ceny po otwarciu ofert lub na etapie zawierania umowy.  

7.   Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o ceny 
jednostkowe robót, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót 
budowlanych, a także zgodnie z zakresem robót określonym w przedmiarach robót – 
kosztorysach nakładczych załącznik nr 9 do SIWZ. 

8. Kosztorys powinien zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kosztorys szczegółowy, 
tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów. Brak wypełnienia i określenia 
wartości w którejkolwiek pozycji jak i wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ilościach 
określonych przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty (z zastrzeżeniem 
zapisów art. 87 ust.2 pkt 3) Pzp. 

9.  Ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego obejmują: 
1) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
4) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
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5) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
10. Do cen jednostkowych w kosztorysie nie należy wliczać podatku VAT. W formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę netto, podatek VAT i cenę brutto. Zamawiający 
informuje, że przedmiotowa robota budowlana objęta jest 8% stawkę VAT.  

11. Ceny jednostkowe netto ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, jak również składniki 
cenotwórcze podane w kosztorysie ofertowym nie mogą być podwyższone w całym okresie 
obowiązywania umowy. 

12. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

13. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie 
określonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 

14.1. Cenę ofertową brutto należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, 
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa brutto ma wynikać z ceny 
ogółem netto powiększonej o należny podatek VAT. Cena ogółem netto ma wynikać z sumy 
cen netto poszczególnych elementów, które należy podać w Formularzu Ofertowym 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

14.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku 
zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa, Wykonawca winien wykazać 
podstawę stosowania innej - preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania 
zwolnień podatkowych (np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulaną 
decyzję US). 

14.3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (jeśli dotyczy), czy 
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie 
umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

XV. KRYTERIUM   OCENY OFERT 

 
1. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający 

dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej. 
2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 
3. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na podstawie 

następujących kryteriów oceny: 
 1)  Oferowana cena ogółem brutto za całość przedmiotu zamówienia - C 

 Waga: 60 % 
 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: 
 Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 60 
 gdzie:  
 C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych 
 C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty 
 gdzie 1 % = 1 pkt 

 
2) Termin wykonania – T  

Waga: 30% 
Sposób przydzielania punktów w kryterium termin: maksymalna 30 punktów zdobędzie 
Wykonawca który zadeklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie najkrótszym. 
Punkty w kryterium termin wykonania będą obliczane w następujący sposób: 
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Wykonanie do 7 miesięcy – 0 pkt, 
Wykonanie do 6 miesięcy – 10 pkt,  
Wykonanie do 5 miesięcy – 20 pkt, 
Wykonanie do 4 miesięcy – 30 pkt. 

 
3) Okres gwarancji – G 

Waga: 10% 
Sposób przydzielania punktów w kryterium gwarancja: Wykonawca który zadeklaruje 
dłuższy termin gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy otrzyma większą liczbę 
punktów.  
Punkty w kryterium okres gwarancji będą obliczane w następujący sposób: 
60 miesięcy – 0 pkt,  
72 miesięcy – 5 pkt, 
78 miesięcy – 8 pkt, 
84 miesięcy – 10 pkt.   
 

4) Punkty ogółem uzyskane w ofercie - P 
P= C+T+G 
Gdzie: 
P- ogólna punktacja oferty 
C -punkty za cenę  
T – punkty za termin 
G – punkty za okres gwarancji. 
 

4.  W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

5.  Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 
 

XVI. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie 

zasady i kryteria określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art. 92 ust. 
1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust.  
2 ustawy Pzp. 

4. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. przed podpisaniem umowy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

 4.1. umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia,  
 w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów 

ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   
5.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 
6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze 

wzorem umowy, załączonym w SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ). 
7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich 
ponownej oceny, chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.  Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy UMO 

 

XVII. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ ISTOTNE DLA STRON 
POSTANOWIENIA ORAZ FORMALNOŚCI DOPEŁNIONE W CELU PODPISANIA UMOWY 

1. Jako odrębny Załącznik nr 6.do SIWZ Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki 

umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą 
nastąpić w razie:  
1) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na teren przebudowywany 

obiektu przez Zamawiającego, o czas równy temu opóźnieniu, 
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2) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy, 

o czas równy temu opóźnieniu, 

3) opóźnienia Zamawiającego spowodowanego, nieterminowym opuszczeniem pomieszczeń 

przeznaczonych do przebudowy, o czas równy temu opóźnieniu, 

4) konieczności uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa; 

5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, 
zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy; 

6) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o czas równy wystąpieniu poniższych 

okoliczności z uwagi na: 

a)  konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

b)  konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej, 

c)  konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji 

robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac, 

d)  siłę wyższą. Za siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: awarię systemów 

zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, 

pożar, powódź, zalanie, huragan, strajki, zamieszki lub wojnę. 

7) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy 

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  

        8)  przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie 

ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego 

na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych 

robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, 

9) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego   

w szczególności wstrzymaniem robót przez Zamawiającego spowodowaną koniecznością 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, opóźnieniem  

w przekazaniu pozwoleń zamiennych lub projektów zamiennych, 

10) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na sytuację, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, konieczność 
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zmiany technologiczne 
związane z postępem technologicznym lub zmiany wymuszone rodzajem infrastruktury lub 
urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, 

11) zmiany, których mowa w ust. 10 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom, 

12) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.)możliwe jest 
sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy, 

13) zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, 
14) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących stawki podatku od towarów i usług, 
15) zmiana harmonogramu w zakresie końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy, 

terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia w sytuacji konieczności modyfikacji 
przez Zamawiającego  harmonogramu rzeczowego, 

16) zmiany będące następstwem wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od 
Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.  

3.  Harmonogram rzeczowy może być aktualizowany za zgodą Stron. 
4. W przypadkach, o których mowa powyżej zmiany zostaną wprowadzone na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy pod warunkiem wykazania, iż maja one wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz w zakresie w jakim w jakim one maja wpływ na to 
wynagrodzenie. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 
zmianę zawierającego w szczególności:  

      1)   opis propozycji zmiany, 
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      2)   uzasadnienie zmiany, 
      3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowy, wynagrodzenie Wykonawcy i termin 

wykonania przedmiotu umowy. 
6.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,  
z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

8. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany będzie przed 
zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu: 
1) dokument stanowiący dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
2) wykaz osób – Zał. nr 5 do umowy; 
3) kopie uprawnień osób (wg zał. nr 5 do SIWZ) realizujących przedmiot zamówienia. 

 
9. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany będzie w terminie do 7 

dni po zawarciu umowy Zamawiającemu opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i wszelkich ryzyk budowlanych w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość ubezpieczenia nie może 
być mniejsza niż kwota wynagrodzenia brutto wynikająca z umowy. Wykonawca zobowiązuje się, 
że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia przez okres trwania umowy. (Dodatkowe 
ubezpieczenie obejmujące przedmiot umowy poza polisą OC Wykonawcy). 

10.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

11.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania oceny. Jeżeli oferta Wykonawców 
występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, o ile umowa nie została załączona do oferty. Zaleca się, aby umowa określała 
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum, (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
do czasu wykonania zamówienia. 

12.  W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy 
(pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się do siedziby Zamawiającego 
z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym wraz z 
dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 8, o ile dokumenty te nie zostały przekazane 
wcześniej. 

 
  

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny brutto podanej w ofercie 
w zaokrągleniu do dziesiątek złotych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy w 
jednej lub w kilku z następujących form: 

a. w pieniądzu - przelewem na rachunek ………………………, numer rachunku 
………………………….. Na przelewie należy umieścić informację: Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – ………………………………………….. 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5  pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 359). 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny 
w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej.  

6. Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, 
w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

7. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będą zawierały klauzulę, że gwarant/poręczyciel 
zobowiązuje się dokonać wypłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego – nieodwołalnie, bezwarunkowo i bezzwłocznie w terminie maksymalnie 30 dni, 
bez konieczności jego uzasadnienia. 

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

9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w pkt 2. 

11. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

12. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

13. Kwota, o której mowa w pkt 12, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy). 

14. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji lub 
poręczeń ich okres zobowiązań wygasa w terminie 30 dni od daty wykonania zobowiązania. 

15. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli 
oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane 
następujące stwierdzenia:  

a) wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę, 

b) tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot 
zamówienia nie został wykonany należycie,  

c) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku 
wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców 
wspólnie wykonujących zamówienie,  

d) termin ważności.  

 
 

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp. 
 
Załączniki do SIWZ:  
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1.  
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełniania warunków udziału w 

postępowaniu – Załącznik nr 2. 
3. Oświadczenie (grupa kapitałowa) – Załącznik nr 3. 
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 4. 
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5. Wykaz osób funkcyjnych przewidzianych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 5.  
6. Projekt umowy – Załącznik nr 6. 
7. Dokumentacja projektowa -  Załacznik nr 7. 
8. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załacznik nr 8. 
9. Przedmiary robót – kosztorysy nakładcze – Załacznik nr 9. 
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Załącznik nr 1  

 

znak: SCOL/218/2017. 

.................., dn. ................. 
miejscowość 

 

 

 

Zamawiający:   

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze,  

ul. Mehoffera 72/74,  

03-131 Warszawa 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
I.DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

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

2.  Siedziba Wykonawcy: 

ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................ 

3.  Adres do korespondencji: 

ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................ 

4.  NIP: .......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 

6.  TEL: 0 - …………………….       7. FAX: 0 - ……………………………. 

8.  MAIL: ....................................... 

9.  OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ................................ 

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera: 

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

B) Siedziba Partnera: 

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowość: ............................................ 

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania SCOL/218/2017/ w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Oddziałów I, II oraz III w Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie  wchodzącego w skład Stołecznego Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony przeciwpożarowej i 

wykonanie robót towarzyszących. 

 

III.    CENA 

 

OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNEGO Z ZAPISAMI 

SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę uwzględniającą 

wszystkie koszty wykonania zamówienia: 
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Cena ofertowa brutto: …………………zł 

w tym netto: ……………………………..zł 

oraz VAT (8%): ……………………….zł 

       Gwarancja* ……………..miesięcy  

 Termin wykonania* …………….miesięcy 

 

*należy podać w miesiącach 

 

IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi 

załącznikami do SIWZ w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał 

informacje konieczne do przygotowania oferty. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach wskazanych w SIWZ, 

na podstawie przedstawionego harmonogramu prac budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zawarcia umowy w terminie dokona dodatkowego 

ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem prac 

budowlanych zgodnie z § 10 umowy. 

6. Oświadczam/y, że stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, wybór naszej oferty: 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  

(Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 

jednocześnie wskazuję/my: 

nazwy (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

wraz  z określeniem ich wartości bez kwoty podatku VAT ……………………………  

W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

7. Oświadczam/my, że w przypadku wybrania naszej oferty, jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy 

się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto 

zaoferowanej w Rozdziale III formularza ofertowego. 

 

 

V. POTWIERDZAMY WPŁATĘ WADIUM 

WPŁATA WADIUM 

WYSOKOŚĆ WADIUM DATA WNIESIENIA FORMA WADIUM 

   

ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający 

NAZWA BANKU I NUMER KONTA 

 (wypełnić jeżeli dotyczy) 

INNE MIEJSCE 

(dotyczy dokumentu gwarancji) 
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VI  PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  

2  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

 

VII TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 

29.01.2004r. publicznych zastrzegamy, że informacje: ……………(wymienić czego dotyczy) zawarte 

są w następujących dokumentach: ……………stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z 

definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

ponieważ: 

 

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

 

Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje 

powyżej lub w osobnym załączniku w Ofercie. 

 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym 

napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu 

w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze. 
 

 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1  ________________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________________ 

3  ________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik  nr 2  
 
----------------------------------------     
     (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podst. art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: przebudowę Oddziałów I, II oraz III w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie  wchodzącego w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej i wykonanie robót towarzyszących prowadzonego przez SCOL, oświadczam, 

co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

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

12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 i pkt. 8 

ustawy Pzp w zakresie określonym w SIWZ. 

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

……………..............................................................                       

  (podpis i pieczątka  osoby uprawnionej do 
składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznościami, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp pojąłem następujące środki naprawcze – (wypełnić, jeżeli dotycz):   

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

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

……………..............................................................                       
           (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA – art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych  podmiotu/ów, na którego/ych  zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

……………..............................................................                       
           (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

Uwaga: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość w art. 25a ust. 5 
pkt 2 ustawy Pzp 
 
OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
– art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp: 

 
 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ……………………………………………………….. 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

……………..............................................................                       
           (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podst. art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w 

Rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. b i c. 

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

……………..............................................................                       
           (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 

 

INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
– art. 25a ust.3 pkt 2 ustawy Pzp: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 2) lit. b i c, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………….……………………………… 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

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

……………..............................................................                       
           (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 
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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 przedstawieniu informacji.   

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

……………..............................................................                       
           (podpis i pieczątka  osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 
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Uwaga 
W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno 
być złożone prze każdy podmiot. 

Załącznik nr 3  
 
Uwaga!  Dokument wypełnia Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji  
z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  
 
 
….................................................... 
         (pieczęć  firmowa Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Oddziałów I, II oraz III w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie  wchodzącego w skład 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej i wykonanie robót towarzyszących. 

Będąc przedstawicielem  
 
firmy…......................................................................................................................................... 

     (nazwa firmy) 
…................................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy) 
 

Oświadczam/y/*, że: 

1. nie należę/my* do grupy kapitałowej, 

2. należę/my do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkładam/y listę podmiotów należących do 
tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawiam/y dowody, że powiązania z innym podmiotem 
(Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia*,  

 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp  (z Wykonawcami, którzy złożyli oferty  
w niniejszym postępowaniu). 
 

 

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

……………..............................................................                       

           (podpis i pieczątka  osoby uprawnionej do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 
*) niepotrzebne skreśl
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Załącznik nr 4 
............................................. 
 (pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT Z OSTATNICH PIĘCIU LAT 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę 

Oddziałów I, II oraz III w Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum 

Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących. 

 
Dwie roboty budowlane obejmujące łącznie swoim zakresem roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej 

w budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 złotych brutto (Wykonawca wykaże wykonanie dwóch robót 
budowlanych o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł łącznie) 

 
Lp 

Przedmiot realizacji robót 
(nazwa) 

 
Wartość robót brutto 
 

Termin wykonania zamówienia Podmioty, na rzecz których 
roboty zostały wykonane         
(nazwa /adres 
Zamawiającego) 

Rozpoczęcia          
(m-ca, rok) 

zakończenia             
(m-c, rok) 

1      

2      

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dwie roboty budowlanej z zakresie wskazanym i przynajmniej 
jedna z nich była wykonana w zakładzie opieki zdrowotnej.                                                                                                                                           

Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w powyższej tabeli robót: 

 
1. ……………………. 
2. …………………….. 

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

………….....................................................                                                                                                                              
                                                                                                                                                              (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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….............................................                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 5 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Oddziałów I, II oraz III 

w Zakładu Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. 

Mehoffera 72/74 do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących. 

Oświadczam/y/*, że przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: 

 

 
Lp 

Zakres 
wykonywanych 
czynności/ 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Wpis na listę 
członków właściwej 
izby samorządu 
zawodowego 

Oświadczenie 
o dysponowaniu 

osobami 

 
Podstawa dysponowania* 

1                     2                            3                        4                       5                          6 
  

 
Kierownik robót 
w specjalności 
konstrukcyjno – 
budowlanej  

 
…….……………… 
 
………….………… 
 
 

Specjalność 

…………………………………… 
Uprawnienia do robót budowlanych 
bez ograniczeń/ 
w ograniczonym zakresie* 
 
Nr uprawnień  

…………………………………. 
 
Organ wydający uprawnienia 

………………………………….. 
Data wydania 
……………………………. 

Kod identyfikujący 
nadany przez Izbę: 
 
………………… 
 
Termin ważności  
zaświadczenia:  
 
Od dnia  
 
…….………… 
 
Do dnia  
…….………… 

 
 
Pracownik /osoba 
z zasobów 
własnych/  
 
 
 
Pracownik/osoba 
oddana  
w dyspozycję*  

Podstawa dysponowania 
osobą: *  
- umowa o pracę  

- umowa zlecenia  

- umowa o dzieło  

- właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą)  

- zobowiązanie innego 
podmiotu  

- inne (podać jakie)  

………….…… 

 

 
Lp 

Zakres 
wykonywanych 
czynności/ 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Wpis na listę 
członków właściwej 
izby samorządu 
zawodowego 

Oświadczenie 
o dysponowaniu 

osobami 

 
Podstawa dysponowania* 

1  22  2                    3  3 4  4                       5                           6 

  
 

Kierownik robót 
w specjalności 
instalacji sanitarnej  

 

Specjalność 

…………………………………… 
Uprawnienia do robót budowlanych 
bez ograniczeń/ 
w ograniczonym zakresie* 

Kod identyfikujący 
nadany przez Izbę: 
 
………………… 
 
Termin ważności  

Pracownik /osoba 
z zasobów 
własnych/  
 
 
 

Podstawa dysponowania 
osobą: *  
- umowa o pracę  

- umowa zlecenia  

- umowa o dzieło  
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Lp 

Zakres 
wykonywanych 
czynności/ 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Wpis na listę 
członków właściwej 
izby samorządu 
zawodowego 

Oświadczenie 
o dysponowaniu 

osobami 

 
Podstawa dysponowania* 

…….……………… 
 
………….………… 
 
 

 
Nr uprawnień  

…………………………………. 
Organ wydający uprawnienia 

………………………………….. 
Data wydania 
……………………………. 

zaświadczenia:  
 
Od dnia  
 
…….………… 
 
Do dnia  
…….………… 

Pracownik/osoba 
oddana  
w dyspozycję*  

- właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą)  

- zobowiązanie innego 
podmiotu  

- inne (podać jakie)  

………….…… 

 
 

 
Lp 

Zakres 
wykonywanych 
czynności/ 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Wpis na listę 
członków właściwej 
izby samorządu 
zawodowego 

Oświadczenie 
o dysponowaniu 

osobami 

 
Podstawa dysponowania* 

1                              2                 3  3                                   4                      5                                        6 

  
 

Kierownik robót 
w specjalności 
elektrycznej  

…….……………… 
 
………….………… 
 
 

Specjalność 

…………………………………… 
Uprawnienia do robót budowlanych 
bez ograniczeń/ 
w ograniczonym zakresie* 
 
Nr uprawnień  

…………………………………. 
Organ wydający uprawnienia 

………………………………….. 
Data wydania 
……………………………. 

Kod identyfikujący 
nadany przez Izbę: 
 
………………… 
 
Termin ważności  
zaświadczenia:  
 
Od dnia  
 
…….………… 
 
Do dnia  
…….………… 

Pracownik /osoba 
z zasobów własnych/  

 
 

Pracownik/osoba 
oddana  
w dyspozycję*  

Podstawa dysponowania 
osobą: *  
- umowa o pracę  

- umowa zlecenia  

- umowa o dzieło  

- właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą)  

- zobowiązanie innego 
podmiotu  

- inne (podać jakie)  

………….…… 
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Lp 

Zakres 
wykonywanych 
czynności/ 

Imię i nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia 

Wpis na listę 
członków właściwej 
izby samorządu 
zawodowego 

Oświadczenie 
o dysponowaniu 

osobami 

 
Podstawa dysponowania* 

1                              2                 3   3                                     4                                        5                                            6 

  
Kierownik robót 
w specjalności 
teletechnicznej 

…….……………… 
 
………….………… 
 
 

Specjalność 

…………………………………… 
Uprawnienia do robót budowlanych 
bez ograniczeń/ 
w ograniczonym zakresie* 
 
Nr uprawnień  

…………………………………. 
Organ wydający uprawnienia 

………………………………….. 
Data wydania 
……………………………. 

Kod identyfikujący 
nadany przez Izbę: 
 
………………… 
 
Termin ważności  
zaświadczenia:  
 
Od dnia  
 
…….………… 
 
Do dnia  
…….………… 

Pracownik /osoba 
z zasobów własnych/  

 
…………………….. 
 
Pracownik/osoba 
oddana  
w dyspozycję*  

Podstawa dysponowania 
osobą: *  
- umowa o pracę  

- umowa zlecenia  

- umowa o dzieło  

- właściciel (osoba fizyczna 
prowadząca działalność 
gospodarczą)  

- zobowiązanie innego 
podmiotu  

- inne (podać jakie)  

………….…… 

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

                                  .………….....................................................                                                                                                                              
                                                                                                                                               (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania   

                 *Niepotrzebne skreślić                                                                                                                    oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 

WZÓR 
 
 

UMOWA NR       /2017    
 
zawarta w  dniu ………………………..2017 roku w Warszawie pomiędzy: 
Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Mehoffera 72/74, wpisanym  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, 
zwanym dalej "Zamawiającym", 
reprezentowanym przez:  
1)    …………………………………………- Prezesa Zarządu 
2)    ………………………………………..- Członka Zarządu 
 
a 
 
[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer 
NIP: […], posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 
reprezentowaną przez: 
1) […] – […]; 
2) […] – […]; 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), nieprzekraczającego kwotę 
5 225 000 EURO zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

 
Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Przebudowę Oddziałów I, II oraz III w Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Mehoffera 72/74 w Warszawie wchodzącego w skład 
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 zwanego dalej 
„Zakładem”  do wymogów ochrony przeciwpożarowej i wykonania robót towarzyszących”. 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością położoną przy ul. 

Mehoffera 72/74,  działki nr 5/1 w obrębie 4-03-19 oraz dysponuje prawomocnym 
pozwoleniem na budowę w zakresie objętym niniejszą umową. Pozwolenie na budowę 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy.  

2. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie. 
3. Zakres robót określony jest w: 

1) Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do umowy: 
a) Dokumentacji  projektowej budowlano- architektonicznej, 
b) Dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, 

wentylacyjna, centralnego ogrzewania), 
c) Dokumentacji  projektowej instalacji elektrycznej wewnętrznej.  

2) Specyfikacji Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik 
nr 5 do umowy na którą składają się: 
a)   Architektura, 

b) Instalacje sanitarne (instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, wentylacyjna, centralnego 
ogrzewania), 

c) Instalacje elektryczne wewnętrzne. 



 
 

34 

 

4.      Przedmiotem umowy objęte są także następujące roboty: 
a) roboty dodatkowe obejmujące wykonanie robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, lecz niewyszczególnionych w przedmiarach robót; 
b) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej; 
c) roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 
5. Na wykonanie robót, o których mowa w ust. 5 powyżej, strony nie zawierają odrębnych umów 

na podstawie Pzp. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 będzie prowadziło do 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą 
Umowy. 

7.    Strony oświadczają, że Wykonawca  przed podpisaniem Umowy zgodnie z zapisami SIWZ 
przedstawił wstępny Harmonogram wykonania robót który będzie uzgadniany z Zamawiającym. 
Jeśli w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy nie zostaną wprowadzone zmiany do 
przedmiotowego Harmonogramu, będzie on traktowany jako obowiązujący przez okres 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem  
wykonywania robót i dokonał wizji lokalnej obiektu, w którym będzie realizował Przedmiot 
Zamówienia (Zakład ___________________w Warszawie przy ulicy _____________) oraz, że 
znane mu są warunki techniczne i utrudnienia wynikające z faktu, że Przedmiot Zamówienia 
będzie realizowany w czynnym obiekcie. 

9. Teren całej budowy musi być szczelnie oddzielony grubą folią i uszczelnioną na styku  
z elementami budynku, tak  aby kurz i pył powstały przy robotach nie przedostawał się poza 
teren wykonywania prac do funkcjonującej części Zakładu. Transport ludzi oraz wszelkich 
materiałów budowlanych ma odbywać się w taki sposób aby nie utrudniać pracy Zakładu.  

10. Wykonawca zobowiązany jest wliczyć w koszt przedmiotu umowy konieczność przenoszenia  
na swoje ryzyko sprzętu i wyposażenia z miejsc na których realizowane będą roboty budowlane 
do miejsc wskazanych przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i odwrotnie. 

11. Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego zobowiązany 
jest dokonywać w toku realizacji Umowy wszelkich czynności faktycznych i formalności 
administracyjnych związanych z procesem budowy. O wszystkich czynnościach tego rodzaju, 
Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie oraz ze stosownym 
wyprzedzeniem uzyskać pełnomocnictwo/pełnomocnictwa lub upoważnienia od 
Zamawiającego. 

12. Przedmiot umowy będzie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wszystkie 
zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru budowlanego. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy 
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą 
starannością, w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy. 

14. Umowa zostanie wykonana zgodnie z  ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1                            
do umowy.  

 
 

§ 2 
SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164                
ze zm.), zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy               
z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracownicy fizyczni.  

2.  Wykonawca w terminie do 2 dni, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany                    
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 
pracowników, o których mowa w ust. 1, a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1456) przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy.  
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3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych 
przedkładał będzie: raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, oświadczenia zatrudnionych osób 
o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres 
realizacji  przedmiotu umowy.  

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę 
osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
Zamawiającemu, w wysokości 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych), za każdą 
niezatrudnioną osobę w wymaganej formie.  

5. W przypadku nie przedstawienia informacji w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 
Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych). 

6. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 i 3 lub zmiany 
sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i 
naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 oraz § 14 niniejszej umowy.  

7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w  ust. 1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od 
zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracowników. 

 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy; 

2) sukcesywne przekazywanie kolejnych kondygnacji przebudowywanych pomieszczeń zgodnie 
z zatwierdzonym przez Strony harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej 
umowy; 

3) protokolarne odbieranie poszczególnych etapów przebudowywanych pomieszczeń                      
oraz końcowe protokolarne odbieranie przedmiotu umowy;   

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad przekazaną dokumentacją; 
5) przekazanie kopii pozwolenia na budowę; 
6) zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu organowi; 
7) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy, 
8) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której będzie 

realizowany przedmiot umowy; 
9) zapłata wynagrodzenia przysługującego z tytułu wykonania niniejszej umowy,  
10) wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 

przedmiot umowy o: 
a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 
b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych przez 

Wykonawcę, 
c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez Zamawiającego                    

i Wykonawcę, o ile będą zgodne z przepisami prawa budowlanego, 
d) czuwanie nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  

z projektem i obowiązującymi przepisami prawa. 
11) wskazanie miejsca podłączenia prowizorycznego zasilania placu budowy w energię 

elektryczną oraz źródła poboru wody. 
 

 § 4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy wykonanej 
zgodnie z:  
1) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz warunkami realizacji określonymi                 

w decyzjach administracyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, zasadami sztuki budowlanej 
oraz Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca 
załącznik nr 5 do umowy, w terminach określonych w niniejszej umowie, 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 j.t.)                          
oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, 
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3) wykonanie tablicy informacyjnej budowy. Wykonawca nie będzie umieszczał                              
na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych reklam i tablic informacyjnych 
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

4) wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w terminie 5 dni od zawarcia umowy. 

5) dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych                        
do wykonania przedmiotu umowy. Dostarczone materiały i wyroby muszą odpowiadać 
jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
oraz  określonymi w projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy,  

6) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielonego 
przez inspektora nadzoru oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak 
bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejska normą, aprobat 
technicznych - dla tych materiałów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń                         
i odbiorów, przygotowanie wszelkich wniosków i dokumentów związanych z realizacją 
robót i odbiorem końcowym, przekazanie Zamawiającemu gwarancji producentów na 
zamontowane urządzenia i sprzęt,  

7) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 
sprawdzenia przed ich zakryciem. Wykonawca obowiązany jest do wykonywania                            
i ponoszenia kosztów badań, prób, testów i sprawdzeń wymaganych przepisami,                           
a dotyczących wykonywanych robót budowlanych celem potwierdzenia prawidłowości 
wykonania, osiągnięcia zakładanych parametrów, czy też oceny bezpieczeństwa 
eksploatacji i użytkowania  

8) dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane materiały 
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie z dokumentacją 
powykonawczą, 

9) wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób  
i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda Zamawiający, nie 
później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób i sprawdzeń oraz 
zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,  

10) zgłaszanie inspektorowi nadzoru danej branży do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 
robót ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed 
przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty niesprawdzone        
i nieodebrane prowadzenie dokumentacji przebudowy oraz udostępnianie                                   
jej uprawnionym organom, 

11) doprowadzenie mediów na plac budowy ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego. 
Koszty opłat za zużycie mediów do prowadzenia robot ponosi Wykonawca. Opłata                      
za korzystanie z mediów będzie rozliczana na podstawie faktur wystawianych przez 
Zamawiającego zgodnie z poniższym ustaleniem: 

a) rozliczenie za zużytą energię elektryczną następować będzie na podstawie średniej 
ceny dla podlicznika elektrycznego zamontowanego przez Wykonawcę,  licząc od dnia 
wprowadzenia Wykonawcą na teren budowy do dnia końcowego odbioru robót. 
Wyliczoną przez Zamawiającego należność za zużytą energię elektryczną Wykonawca 
opłaci na podstawie faktury w ciągu 21 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego;  

b) rozliczenie poboru wody (do celów socjalno-bytowych) i ścieków następować będzie 
na podstawie ryczałtowej ceny w wysokości 0,50 zł/dobę/osobę brutto licząc od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy do dnia końcowego odbioru robót. 
Wyliczoną przez Zamawiającego należność za zużytą wodę Wykonawca opłaci                        
na podstawie faktury w ciągu 21 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego; 

12)  zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi 
pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych w celu 
realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 
czas trwania realizacji robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność              
za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 

13)  przekazanie Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby upoważnionej, po zakończeniu 
robót, a przed odbiorem końcowym następujących dokumentów: 
▪ dziennika budowy, 
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▪ protokołów badań i sprawdzeń - oryginały; 
▪ protokołów odbiorów technicznych (oryginały); 
▪ atestów, deklaracji zgodności z obowiązującą normą - dla materiałów wbudowanych, 

zatwierdzonych przez osobę upoważnioną według opisu powyżej; 
▪ dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku USB w formacie pdf- 2 egz. 
14) wykonanie i przekazanie Zamawianemu dokumentacji powykonawczej jednym 

egzemplarzu, 
15) zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do 

Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do należytego stanu                     i 
porządku terenu prac, 

16) w przypadkach zawinionych, poniesienie wszelkich wydatków koniecznych                                  
do naprawienia wyrządzonej szkody, 

17) uporządkowanie placu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu, 
18) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postępów prac oraz uwag 

i problemów jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, 

19) Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw: 
1) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze 
zm.), 
2) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.). 

20)  Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót a wymagające 
wywozu, po uprzedniej ocenie przez Dzieł Administracyjny, będą stanowiły własność 
Wykonawcy.  

21)  Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować 
Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
przedmiotu zamówienia.  

 
 

§ 5 
PRZEDSTWICZIELE STRON 

1. Wykonawca dedykuje do wykonania przedmiotu umowy następujące osoby:  
1)  .................................................., posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej wydane                                       
przez …………………… bez ograniczeń, wpisanego do właściwej izby inżynierów budowlanych, 
który działa                      w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane; 

2) ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
sanitarnej wydane przez …………… bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budowlanych, który działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane; 

3) ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych wydane przez ………….. bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budowlanych, który działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane; 

4) ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
teletechnicznej wydane przez ………….. bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budowlanych, który działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane; 

2. Na kierownika robót, dostępnego w miejscu prowadzenia prac remontowych, Wykonawca 
wyznacza………………………… posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności …………………… wydane przez ……………………, 
wpisanego do właściwej izby inżynierów budowlanych, który działa w ramach obowiązków 
określonych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić zastrzeżenia, co do wyżej 
wymienionych osób. Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji Wykonawca będzie 
zobowiązany do zmiany kierownika budowy w terminie 5 dni.  

4. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających kierownikowi robót wykonywanie 
jego obowiązków, Wykonawca może dokonać zmiany personalnej.  
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5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania 
Zamawiającego w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że wskazane osoby legitymują się co 
najmniej takimi samymi kwalifikacjami.  

6. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będą pełnili inspektorzy 
nadzoru w osobach: 
1) ……………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wydane przez 
…………………… bez ograniczeń, wpisanego do właściwej izby inżynierów budowlanych, który 
działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane, 

2) ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
sanitarnej wydane przez …………… bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budowlanych, który działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane 

3) ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych wydane przez ………….. bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budowlanych, który działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane, 

4) ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
teletechnicznej wydane przez ………….. bez ograniczeń, wpisaną do właściwej izby inżynierów 
budowlanych, który działa w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane 

7. Zakres uprawnień inspektorów nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).  

8. Ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu 
……………….., tel. …………………….  
9. Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy wyznacza się do kontaktu 
……………….., tel. …………………….  
10. Zmiany personalne w zakresie osób wymienionych w ust. 8 i 9, nie wymagają formy aneksu.                  

W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę w formie pisemnej. 
 

§ 6 
TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania. 
2.  W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiający udostępni i przekaże pierwszy  

etap prac, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac stanowiącym 
załącznik nr 6 do niniejszej umowy.  

3. Kolejny etap prac będzie przekazywany sukcesywnie Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek 
zawiadomić Zamawiającego o planowanym terminie zakończenia prac w ramach danego etapu. 
Zamawiający przekaże kolejny etap przebudowywanych pomieszczeń w terminie 5 dni roboczych 
od dnia zakończenia prac w ramach poprzedniego etapu. 

4. Termin zakończenia i wykonania przedmiotu umowy ustala się na ….... miesięcy od dnia 
przekazania pierwszego etapu prac, zgodnie z harmonogramem prac, stanowiącym załącznik nr 6 
do umowy tj. do dnia …………………………… 2017 r. 

5.  W rozliczeniu terminu wykonania umowy jest uwzględniony czas potrzebny na wydanie przez 
właściwy urząd ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w wymiarze 14 dni. Wykonawcy zostanie 
odliczony czas, który wynika z postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie                                
na użytkowanie, pod warunkiem, że wydłużenie terminów wydania decyzji nastąpiło z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawcy nie zostanie odliczony czas, który przedłuży wydanie 
powyższych decyzji z powodów leżących po stronie Wykonawcy.  

6.  Protokolarne przekazanie frontu robót polegać będzie na udostępnieniu terenu zakładu, na którym 
wykonywane będą prace. Za dzień zakończenia robót uważać się będzie datę podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. Wzór końcowego protokołu odbioru robót stanowi załącznik nr 11 do umowy. 

7. Przekazanie frontu robót polegać będzie na udostępnieniu części pomieszczeń, zgodnie                               
z harmonogramem prac, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, przy czym praca Zakładu nie 
zostanie wyłączona na czas realizacji robót. Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć te odcinki 
Zakładu, na których wykonuje prace w taki sposób, aby umożliwić funkcjonowanie pozostałych 
części Zakładu. 
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§ 7 
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego umowne 
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 
 1) netto …..................... zł (słownie: ……………………………………………………..) 
 2) VAT ………….. zł. (słownie: …………………………………………………………………..) 
 3) brutto …………. zł. (słownie: …………………………………………………………………) 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 pkt 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania wynikające wprost z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 4, jak również nieujęte w tych 
dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza 
budowy. 

3. W przypadku, gdy ilość  faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających 
wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiarem robót) będącego podstawą obliczenia 
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust 1 zostanie proporcjonalnie 
zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie 
ofertowym. 

4. Wynagrodzenie będzie płacone na nr konta 
……………………………………………………………………………………. 

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujący sposób: 
1) do 30 % kwoty wynagrodzenia płatne po wykonaniu I etapu robót tj. wykonania robót 

budowlanych, oraz pozostałych branż będących przedmiotem umowy wykonanych na II piętrze 
stwierdzonego protokołem odbioru częściowego robót, płatne w terminie 30 dni od daty 
doręczenia faktury częściowej, 

2) kolejne do 30 % kwoty wynagrodzenia po wykonaniu II etapu robót tj. wykonania robót 
budowlanych, oraz pozostałych branż  będących przedmiotem umowy wykonanych na I piętrze) 
stwierdzonego protokołem odbioru częściowego robót, płatne w terminie 30 dni od daty 
doręczenia faktury częściowej, 

3) pozostałe 40 % kwoty wynagrodzenia po pozytywnym odbiorze końcowym, usunięciu 
ewentualnych usterek, stwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót oraz uzyskaniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury 
końcowej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o odbiorach częściowych tj. I i II etapu 
robót oraz o odbiorze końcowym na co najmniej 5 dni przed planowaną data odbioru robót. 

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub  dalszym podwykonawcą, 
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, do 
czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o zapłacie                              
ich wynagrodzenia z tytułu wykonania powierzonych im części robót. Za okres wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe.  

8. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 13 lub 
w § 2, Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia za przedmiot umowy w równej wysokości 
naliczonych kar umownych. Z tytułu dokonania potrącenia części wynagrodzenia spowodowanej 
naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przysługują żadne odszkodowania od Zamawiającego.  
W razie nieprzysługiwania Wykonawcy wynagrodzenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
księgową na kwotę należnej kary umownej.  

9. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  
 

 
§ 8  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:  
          1)   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2)   odbiory częściowe, 
          3)   odbiór końcowy, 
          4)   odbiór w okresie gwarancji. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie 3 dni przed zakończeniem prac na piśmie gotowość 
do odbioru częściowego po każdym zakończonym etapie przedmiotu umowy. Zgłoszenie 
osiągnięcia gotowości odbioru częściowego winno zawierać potwierdzenie przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Każdorazowe przeprowadzanie odbioru częściowego będzie 



 
 

40 

 

potwierdzane sporządzonym i podpisanym przez strony protokołem odbioru częściowego oraz 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Wzór protokołu odbioru częściowego robót. stanowi 
załącznik nr 11 do umowy. 

3. Odbiory częściowe dokonywane będą wyłącznie w przypadkach przewidzianych w umowie                          
i harmonogramie. Dokonanie odbioru częściowego wymaga w każdym przypadku obecności 
przedstawiciela Zamawiającego oraz podpisywania bez zastrzeżeń Protokołów Odbiorów Robót 
Częściowych . 

4. Przy odbiorach częściowych przedmiotu umowy Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego                   
i jakościowego wykonanych robót, sprawdza zawartość dokumentacji powykonawczej, 
oświadczenia kierowników robót, protokołów technicznych, atestów i certyfikatów na materiały oraz 
wyników pomiarów prób i badań wymaganych stosownymi przepisami prawa. 

5. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy 
i Podwykonawców oraz przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności sporządza się protokół. Wzór 
protokołu robót zanikających stanowi załącznik nr 10 do umowy. 

6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu umowy w terminie      
5 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do gotowości do odbioru i otrzymaniu ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy , Zamawiający 
dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego wykonanych robót, sprawdza zawartość 
dokumentacji powykonawczej, oświadczenia kierowników robót, protokołów technicznych, atestów 
i certyfikatów na materiały oraz wyników pomiarów, prób i badań wymaganych stosownymi 
przepisami prawa. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w szczególności na 
podstawie protokołów częściowych sporządzanych po zakończeniu każdego etapu.  

7. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca złoży                        
na piśmie oświadczenie, że rozliczył się z zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami, o których 
mowa w  § 12 umowy, którzy oświadczenie to potwierdzą pisemnie pod rygorem odmowy wypłaty 
wynagrodzenia. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady                           
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
1)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej ustalając jednostronnie jego wysokość,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady są istotne.  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu 
usunięcia wad, zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych z tytułu uchybienia 
terminów zakończenia robót.  

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia 
stwierdzonych przy odbiorze wad.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad               
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru wcześniej zakwestionowanych robót.  

11. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych stanowiące załącznik nr 5 do umowy.  

 
 

§ 9 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Zamawiający może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z winy Wykonawcy jeżeli:  
       1) zostało wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne, 

albo Sąd oddalił wniosek o wszczęcie takiego postępowania z powodu braku wystarczających 
środków na jego przeprowadzenie, 

       2) Zamawiający był zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w § 12 umowy, co najmniej trzykrotnie. 

    3) Wykonawca, który po zawarciu umowy zrezygnował z podwykonawcy udostępniającego  
zasoby na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia i realizacji zamówienia i pomimo 
obowiązku do zaangażowania innego podwykonawcy do potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, albo alternatywnie udowodnienia zdolności samodzielnego  spełnienia 
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warunków udziału w postępowaniu, nie wykonał tego w terminie 14 dni od daty zakończenia 
współpracy z podwykonawcą, 

      4) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.;                         

       5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie        
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.;7).  

       6) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                       
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o poniższych 
okolicznościach: 

      1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót w ciągu 7 dni od dnia 
wprowadzenia na budowę, lub odmówił udziału w czynności wprowadzenia na budowę,  

2) Wykonawca ze swojej winy zaniecha realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje               
ich przez okres 7 dni,  

3)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót lub poleceniami osoby uprawnionej do nadzorowania robót                        
z ramienia Zamawiającego,  

4) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionej zwłoki w realizacji przedmiotu umowy 
przekraczającej 30 dni, w odniesieniu do ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy 
oraz harmonogramu wykonania robót, 

5) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

3. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający w terminie 30 dni może odstąpić od umowy. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2  pkt 1-4 Zamawiający może po pisemnym uprzedzeniu 
Wykonawcy w terminie 7 dni, wkroczyć na plac budowy nie zwalniając Wykonawcy                                    
z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć je osobie trzeciej na koszt                        
i ryzyko Wykonawcy.  

5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4-6 Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający utrudnia i odmawia bez uzasadnienia 
podpisania i zatwierdzenia protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6  Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia swoich 
robót przy realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  

8. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Po upływie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia, zaplecza, które 
były przez niego dostarczone.  

10. Zamawiający może rozwiązać umowę w trakcie realizacji prac w następujących przypadkach: 
1) jeżeli Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, 
2) tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w 

terminie , o którym mowa w § 6. 
3) wykonawca wykonuje roboty wadliwie , lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności 

stosuje materiały złej jakości, niezgodne z ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie                   
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu 
wykonania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się 
należycie z umowy, 

4) jeżeli Wykonawca opóźnia się w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 
2 co najmniej 14 dni.    

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, inspektor nadzoru winien ustalić wartość 
wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość niezużytych i pozostawionych na budowie 
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materiałów, które Zamawiający uzna za przydatne, na podstawie protokołu zaawansowania prac i 
kosztorysu powykonawczego. 

12. Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 9 następuje w obecności Wykonawcy, chyba                                 
że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas zamawiający 
dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 10 

UBEZPIECZENIA 
1. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód 

powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji robót, Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  
     1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, mienie ruchome związane z prowadzeniem robót,                      

od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,  
 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące   

pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych.  

3.  Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy 

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek  polisy od odpowiedzialności cywilnej oraz 
dodatkowej polisy ubezpieczającej od wszystkich ryzyk związanych z prowadzeniem robót 
budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do umowy .  

 
§ 11 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
1. Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi …....... miesięcy/na zamontowany sprzęt                       

24 miesiące i liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub daty usunięcia 
wad stwierdzonych w czasie odbioru robót z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres  gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym 
okresowi gwarancji producenta.  

2. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz                    
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie 
rozszerzona w następujący sposób: 

      1) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
      2) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim  roku rękojmi uprawnienia i roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od usunięcia 
wady lub usterki.    

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów                             
i nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do dokonywania nieodpłatnie  przeglądu                          
i serwisu central wentylacyjnych. W przypadku materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w czasie 
pracy central Wykonawca zakupi i zamontuje niezbędne materiały po otrzymaniu zgody                             
i zatwierdzeniu  oferty cenowej złożonej Zamawiającego na konieczne do wymiany materiały.  

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
zgodny z załącznikiem nr 9  do umowy w dacie odbioru końcowego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie ustawy Kodeks 
Cywilny, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
nie krótszego niż 7 dni roboczych na usunięcie wad lub usunięcie usterek. 

7.  Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń                   
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 8. Wszelkie wady i usterki robót budowlanych ujawnione w okresie rękojmi lub/i gwarancji 
Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu  pisemnego 
zgłoszenia wady. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających  
natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze względu na konieczność 
zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli nie będzie  to możliwe zleci  ich usunięcie  
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innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając go powstałymi z tego tytułu 
kosztami.  W takiej sytuacji Zamawiający nie traci przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi     
i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

9. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub ich nie usunął w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując jednocześnie prawo do 
kar umownych oraz odszkodowania uzupełniającego. 

10. Okres rękojmi lub/i gwarancji naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wady. 
11. W razie stwierdzenia w toku odbioru lub w okresie rękojmi istotnych wad wykonanych robót 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy                 
do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania lub znacznego 
ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy zgodnie                                          
z przeznaczeniem. 

12. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistnieniu wady bądź usterki przekazując 
mu kopię protokołu, w którym stwierdzone wady zostaną opisane. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni ustosunkować się do treści protokołu                           
oraz wskazać termin  i sposób usunięcia wad. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. 
  
 

§ 12 
PODWYKONAWSTWO 

 
Zapisy niniejszego paragrafu od ust. II zostaną wprowadzone, w przypadku                               
gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców. 

I. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi                                     
bez udziału podwykonawców. 

 lub  

II. WYKONAWCA oświadcza, że zlecił podwykonawcy  następujące prace: 

................................................................................................................................................ 
 
1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy,                                 

przez podwykonawców, po uprzednim wyrażeniu zgody, której zasady udzielenia określają 
poniższe postanowienia.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać                         
w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy;  
b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 

zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;  

c) obowiązku zapłaty drugiej części wynagrodzenia podwykonawcy od potwierdzenia przez 
podwykonawcę, iż uiścił wynagrodzenie wobec dalszych podwykonawców,  

d) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty;  
e) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym; 
f) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, że przy realizacji przedmiotu umowy, 

stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666.) osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli 
tzw. pracownicy fizyczni, według wymogów Zamawiającego określonych w par. 2 niniejszej 
Umowy.  

g) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 
właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza pisemne zastrzeżenia                 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa                                                
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                       
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia                          
jej zawarcia.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie,                   
w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę                                     
o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.  

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

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 lit. b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 13                      
ust. 1 punkt 2 lit. d umowy.  

11. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszego paragrafu 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia 
nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.  

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić 
może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.  

13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego                      
co do wykonania tej części robót.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania.  

15. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania 
części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy.  

16. W wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy odnośnie podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez 
zabezpieczenie pełnego nadzory wykonawczego. 

17. W przypadku gdy jakikolwiek zakres umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy 
rozliczenia za wykonane zakresy wchodzące w skład przedmiotu umowy, będą odbywać się 
według zasad: 

          1) faktury za roboty budowlane, które skała Wykonawca i które obejmują również swym 
zakresem roboty wykonane przez podwykonawcę, będą wskazywały należne wynagrodzenie 
odrębne za wykonane roboty dla Wykonawcy i  podwykonawcy. Wysokość wynagrodzenia 
podwykonawcy udokumentowana będzie kopia faktury potwierdzona za zgodność                             
z oryginałem zaakceptowana merytorycznie i formalnie przez podwykonawcę, 

 2) Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności 
faktury wystawionej przez Wykonawcę do przekazania należności podwykonawcy                       
oraz złożenia kserokopii przelewu, poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokonanego na 
konto podwykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia przekazania należności 
podwykonawcy Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia w części należnej 
Wykonawcy do momentu spełnienia warunku określonego w niniejszym ustępie lub jako 
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warunek zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia zażąda przelewu wierzytelności Wykonawcy na 
rzecz podwykonawcy w części stanowiącej nieuregulowane zobowiązania Wykonawcy wobec 
podwykonawcy z tytułu robót lub dostaw objętych niniejsza umową lub złożyć świadczenie do 
depozytu sądowego, według swojego wyboru. 

18. Nie spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 18 zwalnia Zamawiającego                      
z odpowiedzialności za nieterminową zapłatę zobowiązań, w tym również z obowiązku zapłaty 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot na poczet 
wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności wobec 
podwykonawcy obciążą Wykonawcę. 

  
 

§ 13 
KARY UMOWNE 

1. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 
10% umownego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,  

b) zwłokę w wykonaniu i przekazaniu poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 5 pkt 1-3 
umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu i przekazaniu poszczególnych etapów 
realizacji przedmiotu umowy, liczonego od następnego dnia, w którym Wykonawca był 
obowiązany go przekazać.  

c) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas wykonywania czynności odbioru robót                
lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia brutto                 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od następnego dnia, w którym Wykonawca                        
był obowiązany je usunąć,  

        d) opóźnienie terminu opracowania harmonogramu rzeczowo- realizowanych robót podanego 
w § 4 ust. 2 pkt. 13 w wysokości 400,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od 
następnego dnia, w którym Wykonawca był obowiązany go Zamawiającemu przekazać.  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku:  
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom                 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto,                    
za każdy przypadek naruszenia,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości                                   
5% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek naruszenia, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto, za 
każdy przypadek naruszenia,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty-w wysokości                     
1% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

e) zawarcia z podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 
bez zgody Zamawiającego-w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy 
przypadek naruszenia.  

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej                              
lecz nie później niż 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania                            
w wymaganym terminie kara będzie potracona z bieżących płatności.  

3. Niezależnie od kar umownych Strony odszkodowania zastrzegają możliwość dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, 
do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1.  Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ustalonego                   

w umowie wynagrodzenia kosztorysowego brutto tj......................... zł (słownie 
zł:......................................) w formie............................... w dacie zawarcia umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy                                           
w następujących terminach:  

1) 70% w ciągu 30 dni od odbioru końcowego robót,  
2) pozostała część – 30% -  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.  
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3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania lub w razie nienależytego 
wykonania umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowiązania pozostaje do dyspozycji 
Zamawiającego i może być zaliczona na poczet wszelkich roszczeń Zamawiającego, w tym z tytułu 
kar, odszkodowania lub kosztów wykonania zastępczego.  

4. Zamawiający potrąci 30% wartości zabezpieczenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę,                      
w sytuacji gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach i termin tego zabezpieczenia 
upłynie z chwilą zakończenia realizacji całości zamówienia.  

 
§ 15 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.  
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą 

nastąpić w razie:  
1) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na teren przebudowywany 

obiektu przez Zamawiającego, o czas równy temu opóźnieniu, 

2) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji umowy, 

o czas równy temu opóźnieniu, 

3) opóźnienia Zamawiającego spowodowanego, nieterminowym opuszczeniem pomieszczeń 

przeznaczonych do przebudowy, o czas równy temu opóźnieniu, 

4) konieczności uwzględnienia zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa; 

5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, 
zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy; 

6) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące,                   

że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o czas równy wystąpieniu poniższych 

okoliczności z uwagi na: 

a)  konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

b)  konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej, 

c)  konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji 

robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac, 

d)  siłę wyższą. Za siłę wyższą strony będą uważały w szczególności: awarię systemów 

zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, 

pożar, powódź, zalanie, huragan, strajki, zamieszki lub wojnę. 

7) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność 

obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia  lub 

podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może 

wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ),  

        8)  przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie 

ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego               

na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych 

robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, 

9) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  w 

szczególności wstrzymaniem robót przez Zamawiającego spowodowaną koniecznością 

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, opóźnieniem w 

przekazaniu pozwoleń zamiennych lub projektów zamiennych, 

11) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na sytuację, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, konieczność 
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zmiany technologiczne 
związane z postępem technologicznym lub zmiany wymuszone rodzajem infrastruktury lub 
urządzeń posiadanych przez Zamawiającego, 
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12) zmiany , których mowa w ust. 11 będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom, 

13) jeżeli Wykonawca zmienił dane firmy (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.)możliwe jest 
sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane firmy, 

14) zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, 
15) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku                        

od towarów i usług, 
16) zmiana harmonogramu w zakresie końcowego terminu realizacji przedmiotu umowy, 

terminów realizacji poszczególnych etapów zamówienia w sytuacji konieczności modyfikacji 
przez Zamawiającego  harmonogramu rzeczowego, 

17) zmiany będące następstwem wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych                    
od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac.  

3.  Harmonogram rzeczowy może być aktualizowany za zgodą Stron. 
4. W przypadkach, o których mowa powyżej zmiany zostaną wprowadzone na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy pod warunkiem wykazania, iż mają one wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz w zakresie w jakim one maja wpływ na to wynagrodzenie. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 
zmianę zawierającego w szczególności:  

      1) opis propozycji zmiany, 
      2) uzasadnienie zmiany, 
      3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowy, wynagrodzenie Wykonawcy i termin 

wykonania przedmiotu umowy. 
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

 
§ 16 

ROBOTY DODATKOWE,  ZAMIENNE I ZANIECHANE  
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych tj. robót objętych przedmiotem zamówienia, które nie były 
przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego                    
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. W przypadku ich wystąpienia konieczne będzie sporządzenie  
„protokołu konieczności” wykonania tych robót. Protokół ten musi być podpisany                              
przez wykonawcę robót, inspektora/ów nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony                             
przez zamawiającego lub osobę upoważnioną. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zamówień 
dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 
których przedmiot wykracza poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji 
technicznej – załącznik nr 3 do umowy – na zamówienie podstawowe, a których wykonanie nie 
mogło zostać wcześniej przewidziane. Rozpoczęcie wykonania tych robót może nastąpić na 
podstawie „protokołu konieczności” potwierdzonego przez inspektora/ów nadzoru inwestorskiego 
Zamawiającego. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane będą robotami zaniechanymi. Wyłączenie 
wykonania tych robót może nastąpić na podstawie „protokołu robót zaniechanych” 
potwierdzonego przez inspektora/ów nadzoru inwestorskiego Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany                              
jest wykonać je na podstawie oddzielnego zamówienia, przy czym wyliczenie wartości tych robót 
musi być oparte na cenach jednostkowych i nośnikach cenotwórczych (stawka                                       
za roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk i inne narzuty) przyjętych w ofercie Wykonawcy                         
dla zamówienia podstawowego. 
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5. Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich według 
cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia dodatkowego. 
 
 

§ 17 
Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 18 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny 
właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
  

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy                 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź.zm.)                   
oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380) oraz Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z póź.zm.).  
 

§ 20 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
 
 
 
Zamawiający                                                                                                                  Wykonawca  
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Umowy z podwykonawcami. 
3. Dokumentacja techniczna, określona. 
4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.  
6. Harmonogram wykonywania prac budowlanych. 
7. Pozwolenie na budowę. 
8. Kopia dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. 
9. Protokół wprowadzenia na budowę. 
10. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu. 
11.   Protokół  odbioru końcowego/częśc iowego robót .    
12. Karta gwarancyjna.  
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Załącznik nr 9 do umowy 

 

     

PROTOKÓŁ WPROWADZENIA NA BUDOWĘ 

 

 W dniu  zebrała się Komisja na terenie obiektu w  

położonym na terenie kompleksu wojskowego przy ul.  w 

 celem wprowadzenia: 

 
/nazwa wykonawcy/ 

z siedzibą w  przy ul.  nr , na zlecone 

do wykonania roboty budowlane, zgodnie ze zleceniem – umową nr  z  dnia  

Przedstawiciele stron w składzie: 

1.       

2.       

3.       

4.       

Ustalają, że Wykonawca przyjmuje w/w obiekt w celu wykonania w nim prac 

 wyszczególnionych w §  

umowy nr  z dnia  zgodnie z zaakceptowanym kosztorysem 

i ustaleniami zawartymi w postępowaniu o zamówienie publiczne nr SCOL/……/2017 

Ponadto strony ustalają:  

1. Za warunki BHP i p. poż. w trakcie realizacji robót na obiekcie odpowiada wykonawca robót. 

2. Za zabezpieczenie narzędzi, materiałów, i pomieszczeń od kradzieży odpowiada wykonawca. 

3. Prace objęte umową zostaną wykonane do dnia  2017 r. 

4. Inne ustalenia: 

 

 

 

Na tym protokół zakończono po odczytaniu podpisano: 

1.       

2.      

3.      

4.       
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Załącznik nr 10 do umowy     

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 

 

W dniu zgodnie z zawartą umową Nr z dnia 

dotyczącą



dokonano odbioru następujących elementów robót ulegających zakryciu: 

 

 



 

Komisja w składzie: 1.   

2.  

3.  

4.  

Ustala, że Wykonawca wykonał prace zgodnie ze sztuką budowlaną o n/w obmiarze 









 Uwagi komisji: 



 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 

1.  

2.  

3.  

4.  
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                                                                         Załącznik nr 11 do umowy 

    

 

Protokół odbioru końcowego robót nr ………………………………………… 
częściowy: cześć nr ……………………….  

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

/określenie przedmiotu odbioru/ 
 

sporządzony dnia: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Gotowość do odbioru została zgłoszona przez Wykonawcę: 
……………………………………………………………………………………………………………............. 
pismem z dnia: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A. Skład komisji: 

1. Wykonawca (imię, nazwisko, funkcja) 

1.1 …………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 …………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający (imię, nazwisko, funkcja) 

2.1 …………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 …………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 …………………………………………………………………………………………………………… 

3. Inni uczestnicy przekazania (imię, nazwisko, funkcja) 

3.1 …………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 …………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 …………………………………………………………………………………………………………… 

B. Odbierającemu przedstawione zostały następujące dokumenty i materiały: 

a/ umowa z Wykonawcą z dnia ………………………., nr ……………………  

c/ Książka Obmiaru Robót 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

d/ kosztorys powykonawczy (częściowy) 

…………………………………………………………………………........................................ 

e/ inne ………………………………………………………………………………………………………………… 

C.  Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. Przedmiot odbioru został wykonany w czasie od ……………………….. do 

…………………………, zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. 

Umowa przewidywała termin rozpoczęcia …………………………………….. i zakończenia 

robót dnia …………………………………….. 

2. Roboty zostały wykonane zgodnie/nie zgodnie* z umową i projektem. 
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3. Na podstawie przedstawionych dokumentów i przeglądu robót ustalono zakres 

wykonanych robót oraz ustalono wartość wykonanego zakresu robót wg umowy, 

który przedstawiony jest w zestawieniu tabelarycznym – załącznik nr 1. 

D. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty i zamontowane urządzenia trwa od 

………………............ do ……………………………. na warunkach zawartych w karcie 

gwarancyjnej. 

E. Zamawiający: 

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

Otrzymuje następujące dokumenty i materiały: 

1) ………………………………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………… 

3) …

………………………………………………………………………………………………………... 

4) …………………………………………………………………………………………………………… 

F. Wnioski komisji:  

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

……………………………………………………………………………………………………………..... 

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

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

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

G. Uwagi i zalecenia: 

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

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

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

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

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

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 

 

Wykonawca :                                                                                      Zamawiający : 
1/…………………………….                                                                 1/ ………………………………                                                                                  

2/……………………………                                                                  2/  ……………………………… 

 

 

Inni uczestnicy odbioru: 
1/ ………………………………………….. 
2/ …………………………………………… 
3/ …………………………………………… 
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Załącznik nr 12 do umowy nr……..  
 

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ 

Karta gwarancyjna jakości obiektu budowlanego/wykonanych robót budowlanych sporządzona w dniu 
….....................  
1. Zamawiający: …...................................................................................................  
2. Wykonawca: …......................................................................................................  
3. Umowa (Nr, z dnia) …............................................................................................  
4. Przedmiot umowy: (obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)  
…..........................................................................................................................  
…..........................................................................................................................  
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 
…................................................................................................................  
…..........................................................................................................................  
6. Data odbioru końcowego: dzień ….............. miesiąc …....................rok .................  
7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:  
7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi.  
7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.  
7.3. Okres gwarancji wynosi …... miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.  
7.4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 
po odbiorze końcowym.  
7.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:  
a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu- natychmiast,  
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale stron,  
7.6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
7.7.W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót 
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót 
budowlanych lub usunięcia wad.  
7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady 
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.  
7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:  
a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny,  
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób 
niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. 
7.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający/Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu odbioru ostatecznego/ przekazania obiektu do użytkowania.  
7.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad.  
8. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady obiektu budowlanego/robót budowlanych.  
 

Warunki gwarancji 
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ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 
 


