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…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO  

NA  WYKONANIE 

BUDOWY I MODERNIZACJI  SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH BUDYNKÓW UśY-
TECZNOŚCI PUBLICZNEJ  POWIATU PIŃCZOWSKIEGO- WĘZŁY  

 

Rozdział 1. Informacje o  Zamawiającym   

 

Powiat Pińczowski  z siedzibą  ul. Zacisze 5   28-400 Pińczów 

Tel.-   41 35 760 01   ;    faks - 41 35 760 07        
 strona  internetowa:www.pinczow.pl  ;  e-mail: inwestycje@pinczow.pl 

Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczane są w zakładce „przetargi” w Biuletynie 
Informacji Publicznej (http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php)  

 

Rozdział 2.  Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.  

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) Dz. U z 2013r. 

poz. 907 z późniejszymi zmianami, o wartości zamówienia poniŜej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 w/w ustawy. 

SIWZ sporządzono zgodnie z art. 36 ustawy  Prawo zamówień publicznych . 

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie <Przebudowy węzłów szatniowych  przy sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie> stanowiących część zadania <Moderni-

zacja i przebudowa systemu ciepłowniczego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie>, będącego 
elementem projektu  „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności 

publicznej powiatu pińczowskiego” realizowanego  przy udziale środków UE w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia opisany został w: 

� projekcie budowlano-wykonawczym< Przebudowa węzłów szatniowych  przy sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie>  

� specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót, 

� <Przedmiarze  robót>  stanowiącym załącznik pomocniczy dla opracowania oferty, 

3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od  realizacji  dostawy i montaŜu ścianek 
systemowych  wraz z drzwiami pomiędzy kabinami natryskowymi w przypadku przekroczenia kwoty 
dostępnej na wykonanie  przedmiotowego zamówienia.    
3.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słowni-
kiem Zamówień: 
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CPV  45000000-7  Roboty budowlane  

CPV  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

CPV  45332000-3 Roboty instalacyjne  wodne i kanalizacyjne  

CPV  45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych    

CPV  45453000-7 Roboty remontowe  

3.5.       Ustalenia ogólne: 
3.5.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3.5.2. Zamawiający  nie dopuszcza składanie oferty wariantowej. 
3.5.3.     Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających do 10 %  polegających na 
powtórzeniu zakresu robót wymienionych w umowie podstawowej. 
3.5.4.     Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
3.5.5.     Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części za-
mówienia podwykonawcom, przy czym powierzenie podwykonawcy części zamówienia, której 
przedmiotem są roboty budowlane moŜe nastąpić na zasadach określonych w SIWZ  
3.6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

� Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykona-
nie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

� Wymagana jest staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność 
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 

� Wykonawca  uwzględni w cenie wszelkie koszty związane z realizacją zadania. 
� UŜyte materiały i urządzenia winny być w pierwszym gatunku jakościowym, posiadać od-

powiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eks-
ploatacyjną. 

� Odpady i materiały z rozbiórki muszą być magazynowane w kontenerze i na bieŜąco usuwa-
ne. Wykonawca jest zobowiązany do przedłoŜenia dokumentów potwierdzających utylizację 
powstałych odpadów budowlanych (stłuczki szklanej, gruzu itp.) specjalistycznej firmie.  

� Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne demontowane urządzenia, chyba Ŝe Zamawia-
jący podejmie decyzję o ich dalszym wykorzystaniu . 

� UŜyte w dokumentacji przetargowej nazwy urządzeń i materiałów naleŜy rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopusz-
cza uŜycie materiałów lub urządzeń równowaŜnych pod względem parametrów technicznych 
określonych w projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszej 
specyfikacji. 

   Rozdział 4.   Termin wykonania zamówienia 

Oczekuje się wykonanie umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.  

 

     Rozdział 5.    Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych 

warunków  

5.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
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�  zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia 
ze wszystkimi  wymogami niniejszej SIWZ, 

�   złoŜona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

5.2 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. złoŜą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych, zgodnie z za-
łącznikiem nr 2 , w zakresie: 

� posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

� posiadania wiedzy i doświadczenia, 

� dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykona-
nia zamówienia, 

� sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. złoŜą oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy o braku podstaw  do wykluczenia , 

3. dla potwierdzenia  w/w warunków  Wykonawca wraz z ofertą złoŜą:  

� oświadczenie  zgodne z treścią załącznika nr 2           - dla warunku < posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności > 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składa-
nia ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -                      
dla warunku < posiadania wiedzy i doświadczenia>  

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe w 
tym okresie wykonał: 

-  co najmniej dwie roboty obejmujące  wykonywanie robót ogólnobudowlanych o  wartości robót minimum  
40 000,00 PLN kaŜda,  

   -  co najmniej jedną  robotę w zakresie  instalacji wodno-kanalizacyjnej  o wartości robót minimum  
20 000,00 PLN ,  

Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający Ŝąda załączenia dowodów (w rozumie-
niu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013roku ,  w sprawie rodza-
jów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, Ŝe robota budowlana wskazana w wykazie została 
wykonana w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej i prawidłowo ukończone – tj. 
- poświadczenie, 
- inne dokumenty - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyŜej. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wyka-
zie, o którym mowa wyŜej zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowo-
dów, o których mowa powyŜej. 
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Zamawiający nie wymaga podania w wykazanie wszystkich robót budowlanych wykonanych 
przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga podania w wykazie informacji o robotach niewykonanych lub 
wykonanych nienaleŜycie. 

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -  odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodo-
wych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami -           dla warunku 
<dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym….> 

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeŜeli wykaŜe, Ŝe  dysponuje 
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, 
bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Do oferty naleŜy dołączyć oświadczenie Wyko-
nawcy, Ŝe zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynaleŜy do właściwej izby samorządu 
zawodowego,  jeŜeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane. 

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonaw-
ca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdol-
ności kredytowej Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem ter-
minu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niŜ  –  75 000,00 PLN własnych 
środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości  -             dla warunku <znajdowania 

się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia > 

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wy-
konawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert,            - dla warunku <  braku podstaw  do wyklu-
czenia >  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opła-
caniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert -                   dla warunku <  braku 
podstaw  do wykluczenia >  

� aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności go-
spodarczej (CEIDG), jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert             - dla warunku <  bra-
ku podstaw  do wykluczenia >  

5.3 Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówie-
nia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówie-
nia. 
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5.4 JeŜeli Wykonawca wykazał spełnianie warunków podmiotowych, polegających na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt. 5.2. 

5.5 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej zamiast dokumentów, o których mowa powyŜej w pkt.5.2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowied-
nio, Ŝe: 

� nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zale-
głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa powyŜej powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące dla (nie zale-
ga z zapłatą podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.) oraz 6 miesięcy (o nie otwarciu 
jego likwidacji ani  nie ogłoszono upadłości) przed upływem terminu składania ofert.  

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz-
kania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złoŜone przed  notariuszem,   właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem sa-
morządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca  zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miej-
sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych or-
ganów odpowiednio miejsca   zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 

5.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsor-
cja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w tym: 

� w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomoc-
nika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo 
do reprezentowania  postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyŜszym niezbędne 
jest przedłoŜenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia pod-
miotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umoŜliwiający ich 
identyfikację, 

� w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o  których mo-
wa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu, 

�   w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
na podstawy  art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla kaŜ-
dego konsorcjanta oddzielnie. 

5.7 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych  
do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia.  
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5.8 JeŜeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to 
zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona 
wartość się odnosi ( np. zakończenie realizacji robót). 

 

     Rozdział 6.    Warunki  wykluczające  z udziału w postępowaniu .  

 6.1  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych 
w   art. 24 ustawy z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 

 

     Rozdział 7.    Dodatkowe wymagania od  Wykonawców 

7.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest   
zobowiązany do określenia w złoŜonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ) in-
formacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców. Brak ta-
kiej informacji uznawany będzie, Ŝe Wykonawca nie zamierza powierzać Ŝadnych robót podwyko-
nawcom. 

7.2 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art.  6471 ko-
deksu cywilnego. 

7.3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez   podwy-
konawcę. 

7.4 Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi przedłoŜyć Zamawiającemu umowę regulującą  wza-
jemną współpracę i zobowiązania jego członków. 

 

     Rozdział 8.    Informacje dotyczące warunków składania ofert  

8.1  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

8.2  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

 

     Rozdział 9.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów ,jakie maja dostarczyć  Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

9.1 Oświadczenia woli  

� Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Zama-
wiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia naleŜy 
uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji 
lokalnej. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC. 

� Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile peł-
nomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo naleŜy 
przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

9.2 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy 
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� Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

� Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i do-
świadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je-
Ŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SIWZ - potwierdzający postawiony warunek w rozdziale 5. 

� Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-
stawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 3A do SIWZ – potwierdzający po-
stawiony warunek w rozdziale  5. 

� Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia oraz, Ŝe osoby te przynaleŜą do  właściwej izby samorządu zawodowego jeŜeli taki wy-
móg na te osoby nakłada Prawo budowlane - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ - potwierdzające 
postawiony warunek rozdziale 5. 

� Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wy-
konawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wyko-
nawca musi posiadać nie mniej niŜ  –  75 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej 
samej wysokości  - potwierdzające postawiony warunek rozdziale 5. 

 

9.3 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

� Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których 
mowa  w  art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ. 

� Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert 

� Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decy-
zji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert; 

� Aktualny odpis  z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-
czej (CEIDG), jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert,   

� Podpisane oświadczenie Wykonawcy o  przynaleŜności lub braku przynaleŜności do grupy kapitałowej 
o którym mowa  w  art. 26 ust. 2d ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ. 
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9.4 Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być 
zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia. 

 

     Rozdział 10.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazy-

wania oświadczeń lub dokumentów 

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeŜeniem wyjątków określonych w ustawie, pro-
wadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę  faksu i emaila. Po 
otwarciu ofert dopuszcza się równieŜ formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty 
lub informacje faksem lub emailem jest zobowiązana na Ŝądanie strony przekazującej dokument 
lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu 
i adresu email zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Dokumenty związane z uzupełnie-
niem w trybie art. 26 ust. 3 ustawy  składa się w formie pisemnej. 

10.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający do-
mniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zo-
stało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

10.3   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

     Rozdział 11.    Wskazanie  osób uprawnionych do porozumiewania się z  z Wykonawcami  

11.1 Do porozumiewania się wykonawcami Zamawiający upowaŜnia – Małgorzatę Dymek - kierow-
nika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej. 

11.2 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia moŜna otrzymać w dni robocze , 
godz. od 08:00 do 15:00 pod wymienionym  w punkcie 1 niniejszej SIWZ numerem telefonu, e-
mailem , faksem lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym. 

 

     Rozdział 12.    Termin związania z ofertą   

12.1   Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 

     Rozdział 13.    Wymagania dotyczące wadium   

13.1     Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium. 

 

     Rozdział 14.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia 

14.1   Zamawiający Ŝądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniej-
sza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabez-
pieczenie naleŜytego wykonania umowy w jednej z poniŜszych form: 

� w pieniądzu; 

� w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; 
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� w gwarancjach bankowych; 

� w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

� w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-
stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

14.2 Zamawiający nie wyraŜa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 
ust. 2 ustawy. 

14.3 Termin waŜności zabezpieczenia złoŜonego w formie innej niŜ pienięŜna nie moŜe upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego naleŜyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.  

14.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

14.5 W  przypadku zabezpieczeń składanych w formie pienięŜnej, Zamawiający zwróci 70% wartości 
złoŜonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast 
pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

 

     Rozdział 15.    Opis sposobu przygotowania ofert    

15.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. 
JeŜeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego doku-
mentu złoŜenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

15.2 Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, okre-
ślonych  w SIWZ. 

15.3 Wszystkie kartki złoŜonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wy-
szczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – załącznik nr 1 do 
SIWZ. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność 
złoŜonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, 
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

15.4 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji, naleŜy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi ta-
jemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: 
„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

15.5 Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczeń o spełnianiu warun-
ków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przed-
stawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na kaŜdej 
stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upowaŜnioną do reprezentacji wyko-
nawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub 
pełnomocnika.  

15.6 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia musi być złoŜone w formie oryginału. 

15.7 Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów oraz  pełnomocnictwa dołączone do 
oferty muszą być złoŜone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. JeŜeli pełno-
mocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje takŜe oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wyko-
nawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać 
upowaŜnienie do   złoŜenia takiego oświadczenia. 
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15.8 Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowa-
nie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na 
kopercie oferty naleŜy zamieścić następujące informacje: 
Przetarg nieograniczony na wykonanie  

„Budowy i  modernizacji   systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności  
publicznej  powiatu pińczowskiego- węzły „ 

Z dopiskiem 

< Nie otwierać przed 25.08.2014 roku . godz. 1200  > 

        W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynika-

jące z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

 

     Rozdział 16.    Miejsce i termin składania ofert    

16.1  Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego  Pińczów,  ul. Zacisze 5 – sekretariat, w terminie 
do dnia 25.08. 2014 roku  do godziny 12:00. 

16.2  Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

 

     Rozdział 17.    Miejsce i termin składania ofert    

17.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w sali Narad I piętro,  w dniu 25.08.2014  
roku  o godzinie 12:15. 

17.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności 
Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia 
ofert na jego pisemny wniosek. 

17.3 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeŜeli Wykonawca nie złoŜył wymaga-
nych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym doku-
mencie, z zastrzeŜeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

17.4 Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wy-
konawcy zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy. 

 

     Rozdział 18.  Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

18.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnie-
niem wszystkich opłat i podatków (takŜe podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upu-
stów i rabatów. Ofertę cenową naleŜy skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia czy-
li łączne dane z analizy dokumentacji technicznej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej w 
terenie. Załączony do niniejszej SIWZ przedmiar robót naleŜy traktować jako element dodatko-
wy, a nie słuŜący do obliczenia ceny oferty. 
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18.2 Zamawiający ustala, Ŝe obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu 
jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.). 

18.3 W związku z powyŜszym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowa-
nia zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym takŜe opłaty związane z kosztem 
robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wy-
konania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu za-
mówienia 

18.4 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miej-
sca po   przecinku. 

18.5 W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert 
na podstawie  kryterium: Cena  (brutto) – 100 % . 
� Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniŜszą cenę) moŜe uzyskać 

maksimum 100 pkt 

� Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzoru: 

                    Liczba punktów = Cn/Cb x 100             gdzie: 

                Cn – najniŜsza cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych     

                Cb – cena oferty badanej  - 100 wskaźnik stały 

18.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaga-
niom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfi-
kacji. 

 

     Rozdział 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu za-

warcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

19.1  W celu zawarcia umowy  wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć: 

� kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami  o przynaleŜności  do 
właściwej izby samorządu  zawodowego jeŜeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek 
(waŜne na dzień otwarcia ofert), 

� kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową, 

� wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej w jednej z 
form opisanych w punkcie 14 niniejszej SIWZ. 

19.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 
następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniej-
sze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawie-
rające w swojej treści następujące postanowienie: 

� okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niŜ czas trwania umowy z Zamawiającym po-
większony o okres rękojmi; 

� ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym; 

� wykluczenie moŜliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 
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do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi; 

� zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 

 

     Rozdział 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego,  

  20.1    Istotne  postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 

  20.2  Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 

� modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Wynagrodzenie 
umowne za roboty zaniechane zostanie pomniejszone   w oparciu o kosztorys ofertowy, 

� zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowanego: warunkami atmosferycznymi 
w szczególności klęskami  Ŝywiołowymi; warunkami atmosferycznymi odbiegającymi  od typowych 
dla pory roku, uniemoŜliwiającymi prowadzenie robót budowlanych; wystąpieniem  błędów w doku-
mentacji mających wpływ na realizację robót; koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenie 
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  wstrzy-
maniem robót przez Zamawiającego; zmian technologicznych, spowodowanych :zmianą materiałów 
lub urządzeń o parametrach toŜsamych lub lepszych od  przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z 
rynku materiału lub urządzenia oferowanego; przyjęciem przez Zamawiającego  nowszej technologii 
wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.  

 

     Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

21.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o 
wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

21.2 Ponadto Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej 
do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

     Rozdział 22. Podwykonawcy  

22. 1. Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie zamierza powie-
rzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.  

2. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać za-
mawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

3. mowie o podwykonawstwo – rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, za-
wartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane takŜe między podwykonawcą a dalszym pod-
wykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

22.2. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać: 
1. zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2. kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

3. termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

4. zasad zapłaty wynagrodzenia uwarunkowanej przedstawieniem przez podwykonawcę dowodów po-
twierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,  

5. terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe 
nie moŜe on być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

6. numer rachunku bankowego na który naleŜy dokonać zapłaty za wykonanie zakres robót powierzo-
nych podwykonawcy,  

22.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. 

22.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeŜeń lub 
sprzeciwu. 

1. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia 
zamierzający zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego za-
mówienia, do przedłoŜenia 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 na 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy do wykonywania robót, 

2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w razie :  

- niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy  niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonaw-
cy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wy-
konanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

3. Nie zgłoszenie pisemne zastrzeŜenia przez Zamawiającego do przedłoŜonego w projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaŜa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

4.  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.   

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w razie :  

-  niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy  niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonaw-
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cy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wy-
konanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Nie zgłoszenia pisemnego sprzeciw do umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego do przedło-
Ŝonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń  do przedłoŜonego w projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłoŜonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, Wyko-
nawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany 
przedstawić ponownie, w powyŜszym trybie odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub 
umowę o podwykonawstwo uwzględniając zastrzeŜenia lub sprzeciw Zamawiającego. Postanowienia 
zapisów pkt. 1 do 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy pkt. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo jak równieŜ 
do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.   

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane.   

10. Wynagrodzenie, o którym mowa poniŜej  dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowa-
niu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt.9. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 dni od dnia doręcze-
nia tej informacji.   

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.12, w terminie 8 dni, Zamawiający: 

- nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   

- składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
Ŝeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o któ-
rych mowa w pkt 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜ-
nego Wykonawcy.   

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o których mowa w pkt 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.   

16. Przepisy art. 143a-143d ustawy prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków Za-
mawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    

22.5. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, 
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkła-
dania Zamawiającemu. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia przedkłada Zama-
wiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo na  o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  jest dłuŜ-
szy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do-
stawy, usługi, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłoŜoną Zamawiającemu umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-
płaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowa-
niu przez Zamawiającego kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwyko-
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o której mowa w pkt 1.   

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 3. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 dni od dnia doręcze-
nia tej informacji.   

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.12, w terminie 8 dni, Zamawiający: 

- nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   

- składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o któ-
rych mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia na-
leŜnego Wykonawcy 

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.   

10. Przepisy art. 143a-143d ustawy prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków Za-
mawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    

.  

     Rozdział 23. Inne dane  

23.1 Przedsięwzięcie realizowane jest w obrębie nieruchomości połoŜonych w Pińczowie przy ul. 
Spółdzielczej 4/9 obręb 8m. Pińczów, działka nr ewid.2/5 co, do której własność posiada Powiat 
Pińczowski. Wykonawca zamówienia będzie posiadał bezpośredni dostęp do działki. 
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23.2 Roboty budowlane mogą być wykonywane w dni robocze od godz. 700 – do 2100, przy czym z 
uwagi na czynny charakter obiektów – szkoły, wymaga się by wykonawca realizację robót przy-
stosował do bezkolizyjnego działania instytucji. NaleŜy  uzgodnić z administratorem obiektu, 
prowadzenie robót w w/w okresie a uzgodnienie w formie pisemnej przedłoŜyć Zamawiającemu 
przed rozpoczęciem robót. 

23.3 Wykonawca robót będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy, który otrzyma od 
Zamawiającego.  

23.4 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, w sposób uniemoŜliwiający do-
stęp osób trzecich. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 

23.5 Wykonawca dla potrzeb inwestycji we własnym zakresie zainstaluje urządzenie pomiarowe ener-
gii czynnej oraz poboru wody lub zawrze umowę z bezpośrednim uŜytkownikiem obiektu co do 
refundacji kosztów za zuŜyte media. 

 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ). 

1. załącznik nr  1 - < Formularz oferty> 

2. załączniki  nr 2; 2A; 2B  -  <Oświadczenia o spełnieniu warunków> 

3. załącznik nr 3, 3A; 3B –  <Wykaz  wykonanych robót, osób uczestniczących, oświadczenie > 

4. załącznik nr 4 –  < Projekt  umowy> 

5. załącznik nr 5 – < Dokumentacja projektowa – projekt budowlano- wykonawczy  Modernizacja i 
przebudowa systemu ciepłowniczego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie  

6. załącznik nr 7  -  <Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót>   

9 załącznik nr 8 – załącznik pomocniczy  <Przedmiary  robót>  w zakresie dotyczącym przedmiotu 
zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej   

 powiatu  p iń czo wskiego-  w ęzły> 

 

 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2014 roku 

      

     Dane dotyczące Wykonawcy: 

Imię i nazwisko osoby (osób) upowaŜnionych do podpisania umowy: 

…………………………………………………… 

……..………………………………………………… 

Numer telefonu: 0.…/ …………………… 

Numer faksu: 0.…/ .................................... 

Numer REGON: ..........................................Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy email: …………………………………………… 

 

 

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

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  wykonanie zadania pn. „Budowa i 

modernizacja  systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności publicznej  powiatu pińczow-
skiego- węzły” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dla tego przetargu składamy niniejszą ofertę: 

1.1 Oferujemy wykonanie  zamówienia  za cenę ryczałtową w kwocie  brutto:..................... (słow-

nie złotych:  ……………) w tym podatek VAT ………… (słownie złotych:  …………….) 

1.2 Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym SIWZ 

1.3  Deklarujemy, Ŝe przedmiot zamówienia spełniać będzie  postawione przez Zamawiającego 

wymagania techniczne, uŜytkowe i jakościowe i będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówie-

nia zawartym w załączniku 5 do SIWZ.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

1.4 Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym ze 

wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje nie-

zbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane. 

1.5 Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfi-

kacji istotnych warunków zamówienia. 

1.6 Część  zamówienia w zakresie (wymienić: ……………………………………………) zamie-

rzamy zlecić / nie zamierzamy1 zlecać podwykonawcom. 

1.7 W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do za-

warcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

1.8 Do kontaktów z Zamawiającym, w okresie związania z oferta upowaŜni (podać dane kontakto-

we)………………………………………………………………………………………… ….. 

1.9  Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na ….... stronach kolejno ponumerowanych  

1.10 Załącznikami do niniejszej oferty są2 : 

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

     …………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Niepotrzebne skreślić 
2 Wymienić wszystkie załączniki oferty do formularza 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej    

powiatu  p iń czo wskiego -  węzły>  

 

 

.................................................................... 
              (Nazwa i adres wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2014r. 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

W związku ze złoŜeniem oferty w przetargu nieograniczonym na „<Budowa i  modernizacja  
systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności  publicznej  powiatu pińczow-
skiego- węzły>”, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oświadczam, iŜ spełniam warunki 
udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1)  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2)  posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia; 

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załącznik nr 2A do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej    

powiatu  p iń czo wskiego -  węzły>  

 

 

 

 

 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2014 

 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  WWYYKKOONNAAWWCCYY    
OO  BBRRAAKKUU  PPOODDSSTTAAWW  DDOO  WWYYKKLLUUCCZZEENNIIAA  ZZ  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNIIAA    ZZGGOODDNNIIEE  ZZ  AARRTT..  2244  uusstt..  11    

  
 
 W związku ze złoŜeniem oferty w przetargu nieograniczonym <Budowa i  modernizacja  

systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności  publicznej  powiatu 
pińczowskiego-węzły> prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oświadczam, Ŝe nie podlegam 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 

 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

 

Załącznik nr 2B do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej  

  powiatu  p iń czo wskiego-  w ęzły> 

 

 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

...................................., dnia ....................... 2014r 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEśNOŚCI  LUB  BRAKU  

PRZYNALEśNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZGODNIE Z ART.  26 ust. 2d  

 
W związku ze złoŜeniem oferty w przetargu nieograniczonym na „Budowa i  modernizacja  

systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności  publicznej  powiatu 

pińczowskiego-węzły” prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. ,poz. 907) oświadczam, Ŝe: 
1/ nie przynaleŜę /przynaleŜymy do grupy kapitałowej,* 
2/ przynaleŜę do grupy kapitałowej ** 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

* niewłaściwe skreślić  

** w przypadku złoŜenia oświadczenia o przynaleŜności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest 
złoŜyć wraz z ofertą listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej   

 powiatu  p iń czo wskiego-  w ęzły> 

 

 

………………………………
…......... 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2014 r. 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  W CIĄGU OSTATNICH  5 LAT,  
A JEśELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE. 

 

Składany do przetargu nieograniczonego na: „Budowa i  modernizacja  systemów ciepłow-
niczych budynków uŜyteczności  publicznej  powiatu pińczowskiego-węzły” 

L.p. 

 Przedmiot usługi - opis  

( podać informacje pozwalające na zweryfikowanie   

warunków udziału zapisanego w ogłoszeniu oraz w 

SIWZ)  

Całkowita  
wartość (zł) 

Data  

wykonania 

Nazwa i adres 

zleceniodawcy 

1 
………………………………………………………. 
 

   

2 
………………………………………………………. 
 

   

* niepotrzebne skreślić  

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

 

Załącznik nr 3A do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej   

 powiatu  p iń czo wskiego-  w ęzły> 

 

 

……………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2014 r. 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Składany do przetargu nieograniczonego na: „Budowa i  modernizacja  systemów ciepłow-
niczych budynków uŜyteczności  publicznej  powiatu pińczowskiego-węzły” 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Zakres 

 wykonywanych czynno-
ści 

 
Kwalifikacje zawodowe tj. 
rodzaj i numer uprawnień budowlanych 

Osoby będące w dyspo-
zycji wykonawcy/ oddane 
do dyspozycji przez inny 
podmiot 

  Kierownik  budowy 
Uprawnienia  o specjalności konstruk-
cyjno – budowlanej Nr uprawnień 
…………………….. 

Własne/  
oddane do dyspozycji * 

 
 
* niepotrzebne skreślić ( jeŜeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno prawnej pozostawiamy własne) 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załącznik nr 3B do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej   

 powiatu  p iń czo wskiego-  w ęzły> 

 

 

……………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

...................................., dnia ....................... 2014 r. 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 
 

Ja (my) niŜej podpisany(ni)    .................................................................................................................  

działający rzecz:......................................................................................................................................... 

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

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

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

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie: „Budowa i  moderniza-
cja  systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności  publicznej  powiatu piń-

czowskiego-węzły” 

oświadczam(my), Ŝe osoba wskazana w ofercie, będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i 
posiada uprawnienia wymagane w postawionym warunku w SIWZ i przynaleŜy do właściwej Izby Sa-
morządu Zawodowego*.  

 
 

 

 
 
 

 
 

.................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

Załącznik nr 4 do SIWZ  

<Budo wa i  mod ern i zacj a   sys temó w ci ep ło wniczych  b udynkó w uŜyteczności  pub l icznej  

  powiatu  p iń czo wskiego-  w ęzły> 

 
 

UMOWA NR PiPR.IV.041.1…..2014  

W dniu ………………..2014 roku w Pińczowie pomiędzy Powiatem Pińczowskim z siedzibą w Piń-
czowie,  28-400,  przy ul. Zacisze 5, reprezentowanym przez: 

− Zbigniewa Kierkowskiego  – Starostę Pińczowskiego, 
− Marka Omastę   –  Wicestarostę Pińczowskiego, 

przy kontra asygnacie Skarbnika Powiatu – Anny RóŜyckiej   

zwanym dalej Zamawiającym, 

a …………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczo-
nego, zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2013r, 
poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawarto umowę treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.  <Budowa i  mo-
dernizacja  systemów ciepłowniczych budynków uŜyteczności  publicznej  po-
wiatu pińczowskiego -  przebudowa węzłów szatniowych („węzły”)  

2.  Inwestycja stanowi część  projektu  pn. „Budowa i  modernizacja  systemów ciepłowni-
czych budynków uŜyteczności  publicznej   powiatu pińczowskiego” realizowanego 
przy wsparciu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Osi 4  „Rozwój infrastruktury ochro-
ny środowiska i energetycznej”, działanie  4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony 
środowiska i energetycznej”   

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wy-
starczające do realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe zaoferowany wyposaŜenie jest zgodne z dokumentacją projektową 

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie 
poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom 
za pokwitowaniem. 

§ 3 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1. Protokolarne przekazanie placu budowy,  projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy nastąpi 
wraz z podpisaniem umowy. 

2. Zakończenie robót w terminie  30 dni   od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………. 2014 roku .  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauwaŜonych wadach w projekcie 
budowlanym  w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauwaŜonych wadach w projekcie budowlanym .  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie re-
alizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem 
informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających 
zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzo-
ru. JeŜeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć 
te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu po-
przedniego na własny koszt. 

5.  Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać: 
- zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

- termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

- zasad zapłaty wynagrodzenia uwarunkowanej przedstawieniem przez podwykonawcę dowodów potwier-
dzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,  

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe nie 
moŜe on być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

- numer rachunku bankowego na który naleŜy dokonać zapłaty za wykonanie zakres robót powierzonych 
podwykonawcy,  

7. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia 
zamierzający zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-
lane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejsze-
go zamówienia: 
1. do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-

nawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy na 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do wykonywania robót. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni jest zobowiązany  zgłosić  pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w razie:  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

− niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

− gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy  niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonaw-
cy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

 

3. Nie zgłoszenie pisemne zastrzeŜenia przez Zamawiającego do przedłoŜonego w projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaŜa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

4. 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.   

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane w razie :  

-  niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy  niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Nie zgłoszenia pisemnego sprzeciw do umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego do przedłoŜo-
nej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń  do przedłoŜonego w projektu umowy o pod-
wykonawstwo lub sprzeciwu do przedłoŜonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przed-
stawić ponownie, w powyŜszym trybie odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o 
podwykonawstwo uwzględniając zastrzeŜenia lub sprzeciw Zamawiającego. Postanowienia zapisów pkt. 
1 do 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy pkt. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo jak równieŜ do 
zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.   

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-
płaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na ro-
boty budowlane.   

10. Wynagrodzenie, o którym mowa poniŜej  dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy.   

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, o których mowa w pkt.9. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.   

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.12, w terminie 8 dni, Zamawiający: 

- nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli 
wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   

- składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości naleŜnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt : 
„Budowa i modernizacja sy6stemow ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”  

 

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego… 

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

 

 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w pkt 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego 
Wykonawcy.   

 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia 
zamierza  zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego zamówienia  

1. przedłoŜyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z orygina-
łem kopię zawartej umowy , z wyłączeniem umów o podwykonawstwo na  o wartości mniejszej niŜ 
0,5% wartości umowy,  

2. w przypadku, o którym mowa w pkt 1 jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  jest dłuŜszy 
niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umo-
wy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej  

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty od-
powiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa powyŜej dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o której mowa powyŜej.   

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy.   

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy . Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

7. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie 8 dni, Zamawiający: 

− nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
Ŝeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   

− składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dal-
szego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   

− dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeŜeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawia-
jący potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawia-
jący potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy.   
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9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.   

10. Przepisy art. 143a-143d ustawy prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków 
Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepi-
sów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    

 

§ 5 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe powołał Inspektora Nadzoru: 

……………………………………………………………….. 

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budow-
lane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623).    

2.     Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: 

- ............................................................................................ 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623). 

3.    Dodatkowo Zamawiający wyznacza Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, będącego równo-
cześnie Kierownikiem Projektu „„Budowę i  modern izac ję   sys temów ciepłowniczych budynków 

uŜy tecznośc i  publ icznej   powia tu  pińczowsk iego”, do pełnienia funkcji koordynacyjnej działań 
objętych przedmiotowym zamówieniem i  działań wynikających  z realizacji Projektu, stosownie do odręb-
nych przepisów  określających warunki realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. 
Zamawiający upowaŜnia kierownika Projektu do wykonywania obowiązków bezpośrednio mu przypisanych 
z wyłączeniem moŜliwości wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.  

§6 

1. JeŜeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z Ŝądaniem usunięcia określonej osoby, która naleŜy do per-
sonelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje Ŝądanie, to Wykonawca spowoduje, Ŝe 
osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała Ŝadnego dalszego wpływu i związku z czynno-
ściami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający moŜe zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP, 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upowaŜnionym przez 
niego, jak teŜ innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do kaŜdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieŜąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 
46 ustawy Prawo budowlane. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszyst-
kich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienaleŜyte wykonanie tych obowiązków bę-
dzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzial-
ność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

 

§ 7 

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej, (dokumentacja 
powykonawcza musi być przedstawiona w formie papierowej) w ramach dokumentacji powykonawczej na-
leŜy sporządzić równieŜ kosztorysy zamienne w wersji szczegółowej na wyodrębnione części w SIWZ) 

2) Przeprowadzi branŜowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.  

3) Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan 
pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu 
stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.  

§ 8 

Wykonawca na własny koszt: 

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i na-
rzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), 

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających 
zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu. 

3. Zapewni dozór terenu budowy jak równieŜ ochronę znajdującego się na nim mienia. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881   
z późn. zmianami) a  zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623) oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 

3. W uzasadnionych przypadkach na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe bada-
nia laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materia-
łów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata tech-
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niczna itp.), jak równieŜ do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowa-
niem. 

§ 10 

1. Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: brutto …………………… zł (słownie złotych: 
…………………………) z podatkiem  VAT . 

2. JeŜeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy wyna-
grodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złoŜeniu przez nich oświadczenia, iŜ Wykonawca 
uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali. 

3. Zapłata nastąpi jednorazowo w ciągu 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z proto-
kołem odbioru końcowego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień ob-
ciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z projektem 
budowlanym,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , zasadami wiedzy technicz-
nej, obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do projektu budowlanego: 

1. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokony-
wane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy pro-
ponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki 
przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i za-
twierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru au-
torskiego ponosi Wykonawca. 

2. w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicz-
nych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza 
dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 

3. W przypadku, gdy określone w ust. 1 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane 
jako dodatkowe i Zamawiający złoŜy na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoŜy u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia naleŜytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 
stanowiącej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty ...................- PLN (słownie: 
....................................................................................................../100). 

3. Zabezpieczeniem naleŜytego wykonania przedmiotu umowy jest 
........................................................................ 

4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabez-
pieczenia, tj. ...........................PLN, (słownie:................................................................./100 groszy ), zwróco-
na zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj. ...........................- PLN (słow-
nie: ........................................./100 groszy ), słuŜąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi , zwrócona zo-
stanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi . 
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6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 moŜe ulec 
zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów 
poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeŜeli nie dokonał tego Wykonawca. 

 

§ 13 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i 
zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza; 

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i in-
spektora nadzoru. 

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać: 

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i in-
spektora nadzoru, 

b) oświadczenie kierownika budowy, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy 
zmianach potwierdzenie, Ŝe zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nad-
zoru oraz Ŝe teren budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót - 1 egz, 

3. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i dostar-
czenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o 
ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

 

§ 14 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych 
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający moŜe 
odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca 
będzie obciąŜony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

 

§ 15 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie 
odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od 
daty  
jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciąŜającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
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5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, 
Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

6. JeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
moŜe obniŜyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości uŜytkowej, 
estetycznej  
i technicznej. 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi; na okres 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane. 

2. Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego. 

3. Po upływie terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przed-
miotu umowy,   potwierdzony stosownym protokołem. 

§ 17 

W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu końcowego wynikającego z umo-
wy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnie-
nia,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto okre-
ślonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego  
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4  
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień 
opóźnienia,  

5) za nie przedłoŜenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 
umowy, 

6) za nieprzedłoŜenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóź-
nienia,  

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia,. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 10 ust. 1 umowy, licząc od terminu umownego na jej przekazanie; 
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2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 
ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego  
w § 10 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór 
miał być zakończony. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia 
ich z faktury, a Wykonawca wyraŜa na to zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepi-
sów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych. 

§ 18 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze 
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budo-
wy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicz-
nym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemne-
go wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłuŜej niŜ jeden ty-
dzień. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru koń-
cowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niŜ w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Za-
mawiającego 
i Wykonawcy.                                                                

§ 20 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

1. Oferta wykonawcy 

2. Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową 

3. Dokumentacja projektowa  

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


