
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji                        
i klatki schodowej budynku dawnego internatu  Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a  na potrzeby siedziby 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.  
Znak sprawy: DAO. 251.1.2014 

 

Strona 1 z 40 

 

Zamawiający: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 
tel./ faks 59/842 98 29 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 
 

Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół 
Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
 

45.40.00.00 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45.45.00.00 -6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45.45.30.00 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45.31.00.00 -3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45.33.20.00 -3 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

1. FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ, 
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ, 
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 24 UST. 1 I 2 USTAWY PZP – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ, 
4. INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ, 
5. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ, 
6. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, 
7. OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH UPRAWNIENIACH OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ, 
8. OŚWIADCZENIE O ODDANIU DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW – ZAŁĄCZNIK NR 8 DO 

SIWZ) 
9. WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ, 
10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ. 

 

 
 
Sporządziła:       Zatwierdzam niniejszą specyfikację: 
Komisja Przetargowa 
Powołana Zarządzeniem  
Dyrektora Pomorskiego Zespołu  
Parków Krajobrazowych w Słupsku 
 
 
Słupsk, dnia 29 kwietnia 2014 r. 
 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-instalacyjne-elektryczne


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji                        
i klatki schodowej budynku dawnego internatu  Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a  na potrzeby siedziby 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.  
Znak sprawy: DAO. 251.1.2014 

 

Strona 2 z 40 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
1.1.    Nazwa zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
1.2.    Adres zamawiającego: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk 
1.3.    Godziny urzędowania zamawiającego:  

         •  od poniedziałku do piątku,  w godzinach   od 7.30 do 15.30 
1.4.    Numer telefonu i faksu zamawiającego:     tel./ faks   59 842 98 29   
1.5.    Adres e-mail zamawiającego:                        biuro@pomorskieparki.pl 
1.6.    Adres strony internetowej:      www.pomorskieparki.pl  

   Adres strony internetowej BIP, na której Zamawiający udostępnił SWIZ:     
   bip.pomorskieparki.pl 

 
2. Tryb udzielania zamówienia: 
2.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
907 z póź. zm.) prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej 
kondygnacji i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku 
przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 
174/5 obręb 6. 

2.2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia oznaczone jest znakiem sprawy 
DAO.251.1.2014. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powoływali 
się na ww. znak sprawy. 

2.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 
r. poz. 907 z póź. zm.), przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1409 ze zm.), odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2014 r., poz.121) oraz odpowiednie powołane w SIWZ. 

2.4.   Zgodnie z art. 14 Ustawy do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w     
  postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23    
  kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz.121), jeżeli przepisy Ustawy nie     
  stanowią inaczej. 

2.5.   Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
2.6.   Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

2.6.1. Specyfikacji lub SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

2.6.2. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2.6.3. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 
Słupsku z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, reprezentowaną przez 
Dyrektora Zespołu. 

2.6.4. Umowie o podwykonawstwie – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami. 
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2.6.5. Ustawie – należy prze to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.). 

2.6.6. Cenie – należy prze to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 
2001 r, o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z póź. zm.). 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 

dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
3.2.1. przystosowanie trzeciej kondygnacji budynku internatu na cele biurowe siedziby  

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W zakres robót budowlanych wchodzą prace 
związane z przystosowaniem istniejących pomieszczeń internatu do funkcji biurowych w 
tym wyburzenie jednej ściany nośnej.  

3.2.2. dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej                               
- wydzielenie budynku jako odrębnej strefy pożarowej i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego 
bezpośrednio z klatki schodowej na zewnątrz. Klatka schodowa została wydzielona na 
wszystkich kondygnacjach drzwiami EI30  i wyposażona w grawitacyjną instalację 
oddymiającą (klapa dymowa w dachu).  

UWAGA:  
Prace o których mowa w ppkt. 3.2.2. należy wykonać w pierwszej kolejności ze względu na 
bezkolizyjne funkcjonowanie tego obiektu w trakcie trwania pozostałych prac budowlanych.  
 

3.2.3. wyjście ewakuacyjne z budynku oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej.                             
Pozostałe elementy zagospodarowania terenu bez zmian. Dojazdy i dojścia do budynku                          
- istniejące - w oparciu o ul. Poniatowskiego i Bałtycką. Od strony ul. Bałtyckiej istniejąca 
komunikacja poprzez działkę 174/6. 

3.2.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej 
określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 b) wzoru umowy. 

3.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która stanowi 
załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za 
pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w 
art. 30 ust. 1-3 ustawy. 

UWAGA:  
Aneksy stanowią uzupełnienie projektów budowlanych, na podstawie których zostały określone 
zakresy robót budowlanych. Wymienione wyżej dokumenty uzupełniają się i w całości stanowią 
kompletny przedmiot zamówienia w zakresie całego zadania.   
 
3.4. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 
użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129) jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto 
zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować 
przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone 
do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem 
Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3.1- 3.3 SIWZ. 
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3.5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych 
certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, 
aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 

3.6. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 
producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i 
urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z 
Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 
nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

3.7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, 
posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie 
parametry techniczne. 

3.8. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich 
zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

3.9. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 
warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na 
podstawie SIWZ i przedmiaru robót. Nie dotyczy to warunków niemożliwych do przewidzenia na 
etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji 
projektowej, napotkania znalezisk uniemożliwiających kontynuowanie robót, ujawnienia 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunków 
atmosferycznych i pozostałych okoliczności które zostały przywołane we wzorze umowy. 

3.10. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich 
ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3.11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na         
   okres 36 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty zakończenia odbioru końcowego. 

3.12. Zamawiający informuje, iż posiada autorskie prawa majątkowe do dokumentacji  projektowej          
   określonej w pkt 3.3. 

3.13. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem przedmiotu  zamówienia. 
3.14. Zamawiający zapewni nadzór autorski w zakresie dokumentacji projektowej. 
3.15. Przedmiot zamówienia musi być realizowany w sposób, który zapewni jak najmniejszą       

 uciążliwość dla instytucji mających swoją siedzibę na pozostałych kondygnacjach ww. budynku i ich   
            interesantów. Dni i godziny pracy: 

 I kondygnacja użytkowana jest przez  Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w        
     Gdańsku Oddział w Słupsku: poniedziałek – piątek od godz. 7:00 – do godz. 15:00, 

 II kondygnację zajmuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: poniedziałek – piątek 
od godz. 7:30 – do godz. 15:30. 
 

UWAGA:  
Wykonanie robót wyburzeniowych wewnętrznych musi zostać wykonane po za godzinami pracy ww. 
Instytucji. Wykonawca zapewni prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający ciągłość 
dostaw mediów (energii elektrycznej, CO, wody, kanalizacji sanitarnej) dla instytucji o których 
mowa w pkt. 3.15.  
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4. Informacje o ofertach częściowych i wariantowych:  
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
5. Informacje o przewidzianych zamówieniach uzupełniających: 
5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 
 

6. Termin wykonania zamówienia: 
6.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2014 r. 
6.2. Przedmiot umowy będzie uznany za wykonany z datą prawidłowego zawiadomienia przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 
ust. 2 pkt 2b wzoru umowy . 

6.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 7 dni licząc od daty 
zawarcia Umowy przedstawić Zamawiającemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – 
finansowy zgodny z : 

6.3.1. Ofertą Wykonawcy i jej załącznikami, 
6.3.2. Wymaganiami Zamawiającego w zakresie płatności zawartymi we wzorze Umowy 

stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 
6.4. Harmonogram rzeczowo – finansowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi załącznik 

nr 3 do Umowy. 
 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w SIWZ w szczególności: 

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie (załącznik nr 2 do 
SIWZ); 

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że będzie dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie prac stanowiących 
przedmiot zamówienia tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
minimum dwie roboty budowlane (odrębne umowy lub zlecenia) polegające na 
przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku w zakres których wchodziły w szczególności 
roboty z branży: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych, przy czym 
wartość każdej z robót budowlanych była nie mniejsza niż 500.000,00 zł. brutto każda.  
Obowiązek złożenia dowodów potwierdzających należyte wykonanie. 

7.1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie 
spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział następujących osób: 

1) kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży 
konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest 
członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego,  

2) kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży 
sanitarnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego,  

3) kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży 
elektrycznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem odpowiedniej izby 
samorządu zawodowego.  
Złożenie stosownych oświadczeń. 

7.1.4.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia- 
oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 

7.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). 
7.2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki 
określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ, a także brak podstaw do wykluczenia, o 
których mowa w pkt. 7.2 SIWZ, składając oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 8 SIWZ. 

7.4. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 
12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje w budownictwie mogą również wykonywać 
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 

7.5. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta 
legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju 
zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju zamieszkania obowiązują z uwzględnieniem prawa do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te 
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394). 

7.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy 
przepisy Ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiedni do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

7.7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (sporządzone wg załącznika 
nr 8 do SIWZ). 

7.8. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
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7.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie 
warunki,  o których mowa w pkt. 7.1 SIWZ. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o 
zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. 

7.8.2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu i braku 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 
1 i 2 Ustawy, zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o załączone 
do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8 niniejszej SIWZ. 

7.8.3. Niespełnienie warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia 
Wykonawcy i odrzucenia oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy. 

 
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 
8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp każdy z 

Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 
8.1.1. oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg. załącznik nr 2 do 

SIWZ; 
8.1.2. wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodny w treści ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ): 

1) przez roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, Zamawiający 
rozumie minimum dwie roboty (odrębne umowy lub zlecenia) budowlane polegające na 
przebudowie, rozbudowie, remoncie budynku w zakres których wchodziły w szczególności 
roboty z branży: architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych, przy czym 
wartość każdej z robót budowlanych była nie mniejsza niż 500.000,00 zł. brutto każda.     
Zamawiający nie żąda informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub nienależycie 
wykonanych. 
  Dowodami, o których mowa w ppkt. 8.1.2 SIWZ są: 
a) poświadczenie, 
b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej 
2) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 

w wykazie, o którym mowa w ppkt. 8.1.2 SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 
ma obowiązku przedkładania dowodów wskazanych w ppkt. 8.1.2 b).  

8.1.3. wykaz osób, o których mowa w ppkt. 7.1.3 SIWZ, które mogą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny w treści ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), 

8.1.4. oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
(zgodne w treści z załącznikiem nr 7 do SIWZ), 

8.1.5. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
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podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia (sporządzone wg załącznika nr 8 do SIWZ). Przez pisemne 
zobowiązania, o których mowa wyżej należy rozumieć zobowiązania złożone w oryginale. 

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące 
oświadczenia i dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokumenty winny zostać złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę): 

8.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 

8.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

8.2.3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.) lub 
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodną w treści z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

8.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.2.1 i 8.2.2. SIWZ. 

8.4. Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
8.5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, niw wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.4 SIWZ, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem. Przepis pkt. 8.5 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

8.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

8.8. Wymagane w ppkt. od 8.1.2 do 8.1.4, od 8.2.1 do 8.2.2 i od 8.4 do 8.6 SIWZ oświadczenia i 
dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 
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oryginałem przez Wykonawcę. Natomiast oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ppkt. 
8.1.1, 8.1.5 oraz 8.2.3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. 

8.9. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty 
pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, z którego 
treści będzie wynikać zakres udzielonego umocowania. 

8.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z 
ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno zostać 
złożone zgodnie z pkt. 10 do SIWZ. Oświadczenia i dokumenty ujęte w pkt. 8.1 SIWZ powinny 
zostać złożone łącznie, natomiast wymienione w pkt. 8.2, 8.4 – 8.6 SIWZ – odrębnie przez 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8.11. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania możliwa jest     
zmiana osób wskazanych w ppkt. 7.1.3 SIWZ wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną    
w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich  
samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych jak wymagane w warunkach udziału w  
postępowaniu w przetargu nieograniczonym, w wyniku którego zostanie zawarta  
umowa. 

8.12. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, 
załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 
2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść 
złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

 
9.   Podwykonawstwo: 
9.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36 a ust. 2 Ustawy dotyczącego 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
9.2. Zgodnie z art. 36 a ust. 1 Ustawy Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 
9.3. Na podstawie art. 36 b ust. 1 Ustawy Zmawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie: 

9.3.1. części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 
9.3.2. podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wskazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 

9.4. Jeżeli 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 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

9.5. Zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 36 ust. 2 pkt 11 i 12 Ustawy Zamawiający określił w 
Umowie stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ. 

9.5.1. wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

9.5.2. 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 
przedkładania Zamawiającemu. 
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10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 
zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać 
warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 7 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 niniejszej SIWZ. 

10.3. Sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia    
warunków udziału w postępowaniu określa ppkt. 7.8.1 SIWZ. 

10.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców. 
 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

11.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
11.2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia             

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą        
elektroniczną z zastrzeżeniem, iż oświadczenia i dokumenty wymagane w załączeniu do oferty  
należy złożyć w formie określonej pkt. 8 SIWZ i w Ustawie. 

11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz    
  informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie   
  potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z     
  powyższego obowiązku, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na    
  numer faksu lub adres e-mail wskazany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób    
  umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest    
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

11.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.4 SIWZ lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym     
mowa w pkt. 11.4 SIWZ. 

11.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której 
zamieszczono SIWZ – http://www.bip.pomorskieparki.pl/ - zamówienia publiczne, bez 
ujawniania źródła. 

11.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 
sposób zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie 
internetowej, na której zamieszczono SIWZ – http://www.bip.pomorskieparki.pl/ - zamówienia 
publiczne. 

11.9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, 

http://www.bip.pomorskieparki.pl/
http://www.bip.pomorskieparki.pl/


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji                        
i klatki schodowej budynku dawnego internatu  Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a  na potrzeby siedziby 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.  
Znak sprawy: DAO. 251.1.2014 

 

Strona 11 z 40 

 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na 
stronie internetowej. 

11.10. Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym 
Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ - 
http://www.bip.pomorskieparki.pl/ - zamówienia publiczne w celu zapoznania się z 
ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub 
wprowadzonymi zmianami do SIWZ. 

 
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
12.1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
1) P. Bożena Sikora - osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia, 
2) P. Anna Gątarek- odpowiedzialna za zamówienia publiczne, 

Tel. / faks 59/ 84 29 829, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl  
12.2. Informacje udzielane będą w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 15:00.  

 
13. Wymagania dotyczące wadium: 
13.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:        

   9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). 
13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres   

związania ofertą. 
13.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem bankowym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ.U. z 2000 r. Nr 
109, poz. 1158 z póź. zm.). 

13.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:            
   Bank Pekao SA/ Oddział Słupsk 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592. Kopię dowodu wniesienia       
   wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty. 

13.5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
13.6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy       

oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy dołączyć w 
formie oryginału do oferty. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 

13.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w     
  pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko    

 wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew    
przed upływem terminu składania ofert. 

13.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w art. 46 ust. 4a Ustawy. 

http://www.bip.pomorskieparki.pl/
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13.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed          
   upływem terminu składania ofert. 

13.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 13.8 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

13.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  
  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty     
  prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek    
  bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13.13. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

13.14. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
UWAGA: 
Ze względu na posiadany rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. / Oddział Słupsk przepływ środków 
pieniężnych  może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Należy pamiętać, że 
to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wniesienia wadium do wyznaczonego terminu w taki 
sposób, aby Zamawiający miał możliwość jego pełnej dyspozycji. W związku z tym zaleca się 
Wykonawcom wnoszenia wadium w formie pieniężnej z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.  

 
14. Termin związania ofertą: 
14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą       

   rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
14.2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania  

   ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
14.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  

   ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu    
   związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie terminu na        

            oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
14.4. Odmowa wyrażenia zgodny, o której mowa w pkt. 14.3 SIWZ nie powoduje utraty wadium. 
14.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
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15. Sposób przygotowania oferty: 
15.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu        

   zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
15.2. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane 

załączniki, oświadczenia i dokumenty. 
15.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu 
Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i 
parafowane przez osoby uprawnione. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, 
Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego treści będzie wynikać 
zakres udzielonego umocowania. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, 
do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do 
reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania. 

15.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert     
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za     
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem  
Zmawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 
Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Kopertę zewnętrzną      
należy zabezpieczyć w sposób trwały i oznaczyć napisem: „OFERTA: Przebudowa trzeciej 
kondygnacji  i klatki schodowej budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w 
Słupsku przy ul.   Poniatowskiego 4a na potrzeby siedziby Pomorskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych dz. 174/5  obręb 6  – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.                                            
Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę i adres Wykonawcy.  

15.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. W takim przypadku należy powiadomić Zamawiającego, 
składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak 
składanie oferty, tj. w kopertach, odpowiednio oznakowanych „zmiana oferty” lub „wycofanie 
oferty”. Postanowienia pkt. 15.5. SIWZ stosuje się odpowiednio. 

15.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego 
oznaczenia na kopercie. 

15.7. Cenę oferty należy przedstawić w formie ryczałtowej, zgodnie z pkt 17 SIWZ. 
15.8. Pomimo zastosowania ceny ryczałtowej do oferty należy dołączyć uproszczoną kalkulację 

kosztorysową. Załączona uproszczona kalkulacja kosztorysowa nie będzie podlegała ocenie w 
toku badania ofert. 

15.9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w  
taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.          
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie 
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie 
na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca może zastrzec jedynie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
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16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
16.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Pomorskiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, w terminie do dnia 
20.05.2014 r., do godz. 11:00. 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
16.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej Pomorskiego Zespołu      

Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk,, w dniu 20.05.2014 r. 
o godz. 11:15. 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną  
   udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

 
17. Opis sposobu obliczenia ceny: 
17.1. Cenę oferty za wykonanie całego zamówienia wskazać w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do     

   SIWZ) w formie ceny ryczałtowej, w pełnej zgodności z prawem budowlanym, dokumentacją     
            projektową, SIWZ, obejmującą koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,      
            zagospodarowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej, oraz podatek VAT w       
            ustawowej wysokości, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie postępowania     
            przetargowego. 
17.2. Łączna ryczałtowa wartość całego zamówienia płatna będzie zgodnie z poniższymi wymaganiami    

Zamawiającego, które zgodnie z postanowieniami pkt 6.3 SIWZ i Umowy są podstawą do 
przygotowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

17.3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do     
   drugiego miejsca po przecinku. 

17.4. Zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom 
z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w pkt. 17.5 SIWZ i 22 SIWZ. 

17.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 
także konieczności rezygnacji z części robót zgłoszonej przez Zamawiającego i zaakceptowanej 
przez Wykonawcę lub z przyczyn niezależnych od stron, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości części tych robót nie wykonanych a ujętych w 
cenie zaoferowanej przez Wykonawcę. 

17.6. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. 
 

18. Waluta oferty oraz waluta rozliczeń związanych z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego: 

18.1. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w  
   walucie polskiej PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

 
19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 
19.1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:        

   Cena brutto – 100%. 
19.2. Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające     

odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA   
ofercie, która zaoferuje najniższą łączną cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych 
ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:  
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   C min 

C = ------------------ x 100 pkt  gdzie 1 pkt = 1% 
 C bad 

 
gdzie: 

  C   - Liczba  punktów badanej oferty w kryterium ceny 
  C min - Cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert 
  C bad - Cena oferty (brutto) badanej oferty 

19.3. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników z dokładnością do dwóch    
   miejsc po przecinku. 

19.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji     
   elektronicznej. 

19.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

19.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane            
w złożonych ofertach. 

19.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 19.8 SIWZ, dokonywanie 
jakichkolwiek zmian w jej treści. 

19.8. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,  
   którzy złożyli ofertę o: 

20.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

20.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
20.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 
20.1.4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po upływie którego umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 
20.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 

których mowa w pkt. 20.1 SIWZ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

20.3. Warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest wniesienie zabezpieczenia     
   należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

20.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie    
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zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się     
przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców. 

20.5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
Ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 Ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt. 20.5 SIWZ jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
20.7. Poza wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy warunkiem podpisania umowy    

   jest: 
1) obowiązek dostarczenia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), 

2) obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych i 
przynależność do izby branżowej dla osób wskazanych do realizacji zamówienia. 

 
21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
21.1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 Ustawy żąda zabezpieczenia  

należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu     
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

21.2. Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie  
   zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w    
   ofercie Wykonawcy. 

21.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 
109, poz. 1158, późn. zm.). 

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

21.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA/ Oddział Słupsk Nr 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592 
Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 
następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

21.6. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy  
   dostarczyć do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

21.7. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
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bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w 
innej formie Zamawiający wyda (prześle) Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. 

21.8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
21.8.1. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
21.8.2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, 
21.8.3. Kwota, o której mowa w pkt. 21.8.2 SIWZ zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
21.9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną  

   lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
21.10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 
 

22. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 
22.1. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w załączniku nr 9 do   

  SIWZ. 
22.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość  
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

22.3. Nawiązując do pkt 22.2 SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian  
  do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 

22.3.1. Zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek: 
1) zaistnienia siły wyższej, 
2) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków 

ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 
3) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany mających 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 
4) konieczności dokonywania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót 

dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa 
wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem 
założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej 
ujawnionych podczas realizacji robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją 
szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego, których celem jest przywrócenie do stanu 
sprzed powstania szkody, 

5) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, 
6) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie 

miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, 
7) zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności, 

które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, 
8) zawieszenia i wstrzymania robót,  
9) zmianę terminu rozpoczęcia robót w sytuacjach uzasadnionych leżących po stronie 

Zamawiającego.   
22.3.2. Zmiany ryczałtowej ceny brutto realizacji robót budowlanych: 
1) na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te 

powodują konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT, 
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2) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez 
Wykonawcę preferencji cenowych, 

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia 
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 
także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w 
ofercie Wykonawcy. 

22.3.3. Wynikającym z potrzeby wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych 
usprawniających wykonanie zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z 
zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w 
postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia określony w SIWZ. 

22.3.4. Zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron. 
22.3.5. Zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom. 
22.3.6. Zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w ppkt. 

7.1.3 SIWZ, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez 
Zamawiającego w ppkt 7.1.3 SIWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. 

22.4. W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych Zamawiający dopuszcza taką 
możliwość jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej 
w umowie. W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych znacznie przekraczających po 
zmianach cenę  zamówienia Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom 
wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia. 

22.5. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności  
   oraz wymaga zgody drugiej strony. 

22.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
22.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz nie dostarczy wymaganych dokumentów określonych w pkt 20.7 SIWZ,  
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez  
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

23. Środki ochrony prawnej: 
23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

23.2. Szczegóły wnoszenia środka odwoławczego określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych     
   od art. 179 do art. 198 g ustawy. 

24. Pozostałe postanowienia: 
24.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
24.2. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne tylko dla Wykonawców, u    

   których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
FORMULARZ OFERTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.                                                                      
Znak sprawy: DAO.251.1.2014 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 
tel./ faks 59/842 98 29 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 
 

II. Dane dotyczące Wykonawcy 
Nazwa firmy: ……………………………………………………………….. 
Siedziba firmy: …………………………………………………………….. 
Nr telefonu/faks: …………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………………………………………. 
Nr NIP: …………………………………………………………………………. 
Urząd Skarbowy: …………………………………………………………. 
Nr REGON: …………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia). 

 
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach 
określonych w SIWZ: 
 

1) za cenę łączną: ………………………………………………………… zł (brutto) 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………..) 
w tym: 
wartość netto: …………………………………………………….. zł 
kwota podatku VAT: ……………………………………………. zł 
 

2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg 
od daty zakończenia odbioru końcowego. 
 

3) wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy – do dnia 31 października 
2014 r. 

 
2. Informacje dotyczące podwykonawstwa: 
1) Zamówienie wykonam sam/następujące części zamówienia powierzę Podwykonawcom1 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić – w przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawców należy wskazać 
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
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Lp. Zakres powierzonej części zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2) Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 Ustawy2: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że: 
1) zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego 

zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, dokumentacją projektową, SIWZ, obejmując koszty 
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, sporządzenia 
dokumentacji odbiorowej oraz podatek VAT w ustawowej wysokości, z uwzględnieniem 
wprowadzonych zmian na etapie postępowania przetargowego, 

2) zobowiązuję się do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia 
wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku 
bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi 
przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2010 r., Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.), 

3) zadeklarowana cena ryczałtowa przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom, z 
wyjątkiem prawa Zamawiającego określonego w pkt. 22 SIWZ, 

4) zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej 
zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje niezbędne do właściwego opracowania oferty oraz 
do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

5) przedstawię Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy harmonogram rzeczowo – 
finansowy, 

6) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania 
ofert wraz z tym dniem, 

7) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przeze mnie 
zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

                                                           
2 Niniejszy punkt wypełnia Wykonawca, w przypadku Podwykonawców, na których zasoby powołuje się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. 
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4. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………. prowadzony w 
banku ……………………………………../ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 
………………………………………………………………. 

5. Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach. Cała oferta składa się z ………. Stron. 
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są oświadczenia, 

dokumenty i załączniki w postaci: 
1) …………………………………………………………………………. 
2) …………………………………………………………………………. 
3) …………………………………………………………………………. 
4) …………………………………………………………………………. 
5) …………………………………………………………………………. 
6) …………………………………………………………………………. 
7) …………………………………………………………………………. 
8) …………………………………………………………………………. 
9) …………………………………………………………………………. 
10) …………………………………………………………………………. 
11) …………………………………………………………………………. 
12) …………………………………………………………………………. 

7. Oświadczam, iż zastrzegam/nie zastrzegam3 w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie 
mogą one być udostępniane. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

____________________    ____________________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy      Imienna pieczątka i podpis  
(lub pieczątka firmowa)                (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Niepotrzebne skreślić. 
4 W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 2 ustawy zaleca się wymienić informacje 
zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.                                                                         
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 
tel./ faks 59/842 98 29 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Firma:………………………………..…..………..…………………………………………………. 
Siedziba : ………………………………………..………………………………………………….. 
Nr telefonu/fax:………………………………..……………………………………………………. 
NIP:……………………………………………………………………………………………….. 
Regon:…………………………………………..……………………………………………….. 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców  w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków 
konsorcjum). 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że 
spełniam warunki opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
((t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.), dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
…………………………………………………………………..                                 …………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                 Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                      

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych  
przez Wykonawcę 

 
 
Miejscowość …………………data…………………    

 
 
 
 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji                        
i klatki schodowej budynku dawnego internatu  Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a  na potrzeby siedziby 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.  
Znak sprawy: DAO. 251.1.2014 

 

Strona 23 z 40 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych5 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 
tel./ faks 59/842 98 29 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Firma:………………………………..…..………..…………………………………………………. 
Siedziba : ………………………………………..………………………………………………….. 
Nr telefonu/fax:………………………………..……………………………………………………. 
NIP:……………………………………………………………………………………………….. 
Regon:…………………………………………..……………………………………………….. 
 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż nie 
podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.). 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..                                          ………………………………….………………………………………………….. 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                                     

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez 
Wykonawcę 

 
 
 
 
Miejscowość …………………data………………… 

 
 
 
 
 

 

                                                           
5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
INFORMACJA WYKONAWCY W TYRBIE ART. 26 UST. 2 D USTAWY6 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 
tel./ faks 59/842 98 29 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa firmy:…………………………………………...……..………………………………….……… 
Siedziba firmy:……………………………………………………..……………………………………. 
Nr telefonu/fax:……………………………………….………………………………………….………. 
e-mail: :…………………………………….……………………………………………………..……… 
NIP:……………………………………………………….……………………………………………… 
REGON:…………………………………………………….….………………………………………… 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że7: 
 
1) Przynależę do następującej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
……………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
Do tej samej grupy kapitałowej należą podmioty zgodnie z załączoną  do niniejszego oświadczenia 
listą podmiotów. 

2) Nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej. 
 
 
 
…………………………………………………………………..                              ………………………………….………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                                Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                                 

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez Wykonawcę 
 
Miejscowość …………………data………………… 

 
 
 
 
 

                                                           
6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
7 Niepotrzebne skreślić 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  (UMÓW) 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego Zamówienia na 
podstawie warunku udziału w postępowaniu  w zakresie wiedzy  i doświadczenia opisanego w 
niniejszym przetargu  przedstawiam poniższy wykaz wykonanych robót budowlanych (umów) : 
 

Lp. 
Miejsce i rodzaj 
wykonanych robót 
budowlanych8 

Nazwa i adres odbiorcy 
dla którego wykonano 
roboty budowlane 

Wartość brutto 
wykonanych 
robót budowlanych w 
okresie pięciu ostatnich lat 
przed upływem terminu 
składania ofert w zł 

Data wykonania 
robót 
 
daty: 
                

Nazwa i adres 
Wykonawcy wykazanych 
robót budowlanych9 

od                                  do 

  
 

     

 
 

      

 
 

      

W załączeniu do niniejszego wykazu przedkładam dowody, określające czy roboty te zostały wykonane 
w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 10 
 
…………………………………………………………………..                               ………………………………….………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                         Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                        

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez Wykonawcę 
Miejscowość …………………data…………………  

 

                                                           
8 Zgodnie  z opisem warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia  należy wskazać zakres wykonanych robót 

składających się na roboty budowlane z branży architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i sanitarnej.   
9W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje własną wiedzą i doświadczeniem wskazuje własną nazwę i adres. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia należy wskazać nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców posiadających wiedzę i 
doświadczenie. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia  opisanego w przetargu, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował ww. zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji ww. 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 8 SIWZ. Jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w  zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia. (Tak 
m.in. wyrok  Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym  Izba stanęła na stanowisku, że udział podmiotu 
trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może być 
przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny 
takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego 
udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami 
podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w 
wykonaniu zamówienia".). 
10 W przypadku, gdy  Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie ,  zostały wcześniej wykonane , 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
WYKAZ OSÓB 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
 
W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia na 
podstawie warunku udziału w postępowaniu  w zakresie osób , które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, opisanego  w niniejszym przetargu przedstawiam poniższy wykaz osób: 
 

 
Lp. 
 

 
Imię                                   
i Nazwisko 

 
Branża- 
specjalność –
Planowana 
funkcja 

 
Rodzaj i nr posiadanych uprawnień 
technicznych i zawodowych oraz 
przynależność do izby samorządu 
zawodowego (nr i data ważności 
zaświadczenia)11, z zastrzeżeniem 
zawartym w przypisie  

 
Wykształcenie, opis 
wymaganego 
warunkami przetargu 
doświadczenia 
zawodowego 

 
Oświadczenie o podstawie do dysponowania  
wykazaną osobą12 
dysponowanie bezpośrednie (umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa o dzieło, …..) 
dysponowanie pośrednie (dysponowanie 
osobami podmiotu trzeciego na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) 
 

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

 
 
 

     

 
 
 

     

                                                           
11 Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane należy wskazać rodzaj i nr uprawnień oraz nr datę ważności zaświadczenia 

wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego. W okolicznościach wskazanych w art. 12a ww. ustawy, należy wskazać podstawę 
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wraz ze wskazaniem, że odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, 
która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta legitymuje się kwalifikacjami 
odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do 
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie 
uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. 

12 W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wykazaną osobą wskazuje w kol. 6, iż dysponuje wykazaną osobą wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać nazwę i adres 
Wykonawcy lub Wykonawców którzy dysponują wykazaną osobą wraz z informacją o podstawie do dysponowania. Jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunku w zakresie osób  opisanego w przetargu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b Ustawy zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował ww. zasobami, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji ww. zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
Zamówienia, które można sporządzić wg Załącznika nr 8 SIWZ.  



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji                        
i klatki schodowej budynku dawnego internatu  Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a  na potrzeby siedziby 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.  
Znak sprawy: DAO. 251.1.2014 

 

Strona 27 z 40 

 

 
 
 

     

 
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt. 8.1.5, 8.3 SIWZ 
 
 
 
…………………………………………………………………..                               ………………………………….………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                              Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                        

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez Wykonawcę 
 
Miejscowość …………………data………………… 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE OSOBY , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWNIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 
tel./ faks 59/842 98 29 
e-mail: biuro@pomorskieparki.pl 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Firma:………………………………..…..………..…………………………………………………. 
Siedziba : ………………………………………..……………………………………………….….. 
Nr telefonu/fax:………………………………..……………………………………………….……. 
NIP:………………………………………………………………………………………………….. 
Regon:…………………………………………..………………………………………..………….. 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków 
konsorcjum). 
 
 
Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że osoby, 
wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzonym wg 
Załącznika Nr 6 do SIWZ posiadają uprawnienia wymagane w niniejszym przetargu. 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..                               ………………………………….………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                              Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                        

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez Wykonawcę 

 
 
 
Miejscowość …………………data…………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@pomorskieparki.pl
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU NA PODSTAWIE ART. 26 UST.2B USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 

PUBLICZNYCH13 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji i klatki schodowej budynku 
dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6. 
Znak sprawy:  DAO.251.1.2014 
 
Ja/My14 niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy) 
 
zobowiązuję/my15 się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego tj. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy ) 
 
następujące zasoby, na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia16: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………                               …………………………………………………………………….. 
Nazwa i adres podmiotu  udostępniającego zasoby                                          Imienna  pieczątka i podpis  (lub pieczątka firmowa)                                                                           

osoby upoważnionej lub  osób upoważnionych przez podmiot 
udostępniający swoje zasoby 

 
…………………………dn. ………………2014r. 
 
 
………………………………………………… 
(pieczęć nagłówkowa podmiotu udostępniającego) 
 

 
 

                                                           
13 Załącznik ten wypełnia i podpisuje  podmiot udostępniający  Wykonawcy  swoje  zasoby, w przypadku  gdy Wykonawca polega na wiedzy i 
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu  na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b Ustawy.  
14 Niepotrzebne skreślić 
15 Niepotrzebne skreślić 
16 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w  zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu 
zamówienia. (Tak m.in. wyrok  Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym  Izba stanęła na stanowisku, że udział 
podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może być 
przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny 
takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego 
udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami 
podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w 
wykonaniu zamówienia".). 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa trzeciej kondygnacji                        
i klatki schodowej budynku dawnego internatu  Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4a  na potrzeby siedziby 

Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych dz. 174/5 obręb 6.  
Znak sprawy: DAO. 251.1.2014 

 

Strona 30 z 40 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
U M O W A  nr ..../.... (wzór) 

zawarta w dniu ……………….. w Słupsku pomiędzy:  
Województwem Pomorskim - Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych  
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 8393129308, Regon: 221037680,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Zespołu –  
przy kontrasygnacie Głównego księgowego – 
zwanym/ą dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym/ą przez:  
zwanym/ą dalej Wykonawcą,  
została zawarta umowa o następującej treści:    
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego w 
podstawowej procedurze ustawowej, opublikowanego w biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 
...................................., siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniu ........ 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące: Przebudowę trzeciej kondygnacji i klatki schodowej 
budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Medycznych w Słupsku przy  ul. Poniatowskiego 4a na potrzeby 
siedziby Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) przystosowanie trzeciej kondygnacji budynku internatu na cele biurowe siedziby  Pomorskiego Parku 

Krajobrazowego. W zakres robót budowlanych wchodzą prace związane z przystosowaniem istniejących 
pomieszczeń internatu do funkcji biurowych, w tym wyburzenie jednej ściany nośnej, 

2) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej- wydzielenie budynku 
jako odrębnej strefy pożarowej i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego bezpośrednio z klatki schodowej na 
zewnątrz. Klatka schodowa została wydzielona na wszystkich kondygnacjach drzwiami EI30  i wyposażona 
w grawitacyjną instalację oddymiającą (klapa dymowa w dachu), 

3) wyście ewakuacyjne z budynku oraz schody zewnętrzne od strony wschodniej, 
4) opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b umowy. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, zawierającej projekt 
budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. 

4. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                              
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                       
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) jeśli w 
zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa 
może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd 
załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem 
Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia opisanego w ust 1-3 umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 
umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji 
zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SIWZ, dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 

6. Obowiązek określony w ust. 5 nie dotyczy warunków niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,                     
w szczególności wynikających z błędów / braków dokumentacji projektowej.  
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§ 2. 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia ustala się: od dnia podpisana umowy do dnia 31 października 2014r. 
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie uznany za wykonany z datą prawidłowego zawiadomienia przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 lit. b 
niniejszej umowy. W przypadku przerwania lub odstąpienia od czynności odbioru uznanie przedmiotu umowy 
za wykonany następuje w terminie ponownego zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ………….. 
przedstawić Zamawiającemu celem zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy zgodny z : 
1) ofertą Wykonawcy i jej załącznikami oraz 
2) wymaganiami Zamawiającego w zakresie płatności zawartymi w § 8. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do 
Umowy. 

5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w przypadkach wskazanych  
w niniejszej umowie, w tym o czas wynikły wskutek działania siły wyższej.  

6. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 
przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

7. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić to zdarzenie pisemnie). 

8. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, 
w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego.  

9. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 3. 
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ............................................................. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż nie jest umocowany do samodzielnego 
podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. 

3. Decyzje w zakresie robót, o których mowa w ust. 2 podejmuje wyłącznie Zamawiający. 

4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne 
zrealizowane przed terminem podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3 umowy. 

5. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............................................, posiadającego 
uprawnienia budowlane nr: ............................................................................., upoważniające do kierowania 
robotami budowlanymi wydane przez .............................. . 

7. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa jest zmiana osób  wskazanych w ust. 6, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej 
takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej takiego samego doświadczenia jak 
wymagane w warunkach udziału w postępowaniu w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została 
zawarta niniejsza umowa. 

§ 4. 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy  
w terminie do 7 dni od daty udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 

2. Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów robót na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie 
warunków. 
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4. Zamawiający ma prawo zlecenia dodatkowych badań i ekspertyz na stosowane materiały, surowce                                  
i technologie. W przypadku negatywnych wyników koszty badań i ekspertyz poniesie Wykonawca. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające  
z braku lub niewłaściwego dozoru placu budowy. 

§ 5. 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia placu budowy od Zamawiającego i do rozpoczęcia robót                              
w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy 
należy wykonywać w terminie, zgodnie z niniejszą umową, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 

3. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem 
musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie                        
z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia 
stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich usterek na własny koszt. 

5. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający 
może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów BHP oraz 
ppoż., a także obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

7. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy w szczególności: 
1) kompleksowe i terminowe wykonanie robót objętych umową, 
2) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we własnym zakresie 

zaplecza budowy, 
3) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 
4) zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcie wad oraz zabezpieczenie placu budowy, 
5) ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób 

przebywających na placu budowy i mienia oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu 
budowy, 

6) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub mienia Zamawiającego w toku realizacji robót                              
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

7) usuwanie i składowanie lub utylizowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

8) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz wykonywanego przedmiotu zamówienia. 

9) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania 
wpisów i potwierdzeń, 

10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
budowlane oraz udostępnienie im niezbędnych danych i informacji, 

11) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonywania robót dodatkowych, zamiennych, 
koniecznych, w terminie 3 dni daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

12) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających, 

13) inne niezbędne czynności wymagane przepisami prawa, a związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
8. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o okolicznościach, o których mowa w ust.  7 pkt 12, 

zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu pierwotnego. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania przez okres obowiązywania umowy odpowiednich 
umów ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji niniejszej umowy w związku z 
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
10. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt sporządzić dokumentację odbiorową zgodnie z § 9 ust. 2 umowy. 

 
§ 6. 

Wykonawcy i Podwykonawcy 
1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot umowy: 

................................................................................................................................. 
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres robót stanowiących przedmiot 

umowy:.................................................................................................................................. 
3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.  

4. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana Podwykonawców 
wskazanych w ust. 2, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

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

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

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

10. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  określony w ust. 
6 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
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15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia  
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

16. Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy stosuje się 
odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę (podwykonawców) dalszych podwykonawców. 
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad                            
w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  

§ 7. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które 
wynosi: ....... (słownie: .......), w tym wartość netto ............. zł oraz podatek VAT w wysokości ....... zł.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite  
i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową zgodnie z dokumentacją projektową, Prawem 
budowlanym, ofertą Wykonawcy, obejmując koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
zagospodarowania placu budowy, sporządzenia dokumentacji odbiorowej oraz podatek VAT w ustawowej 
wysokości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie postępowania przetargowego. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na cały okres obowiązywania umowy, nie 
podlegającą zmianom, za wyjątkiem przypadków wskazanych w postanowieniach SIWZ lub przepisach 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty zużycia mediów 
niezbędnych do realizacji robót. Wszelkie koszty zużycia mediów związane z wykonywaniem robót będą 
ponoszone przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, 
wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu i odbiorze robót na podstawie 
protokołu, w oparciu o faktury przejściowe zgodnie z zaawansowaniem robót, potwierdzone przez 
inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego.  

6. Suma faktur częściowych (przejściowych) nie może przekroczyć 80% wartości umownej brutto określonej w § 
7 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową, po zakończeniu całości robót, 
na podstawie protokołu odbioru końcowego, przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 
9 ust. 2. Faktura końcowa zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami, wskazujących na 
dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców w przypadku 
powierzenia im części przedmiotu umowy. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych 
Podwykonawców. 

§ 8. 
Warunki płatności 

1. Strony dopuszczają rozliczenie za przedmiot umowy fakturami częściowymi (przejściowymi) za rzeczywiście 
wykonane sprawdzone przez Zamawiającego i odebrane zadania częściowe realizowane w zakresie 
przewidzianych robót. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę, na podstawie podpisanego protokołu 
odbioru częściowego. 

2. Dopuszcza się fakturowanie wyłącznie za kompletne elementy robót budowlanych określone                                 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3, nie więcej niż 80% wartości elementu, 
do czasu bezusterkowego końcowego odbioru robót. 

3. Końcowe rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową po zakończeniu robót, na podstawie protokołu 
odbioru końcowego, przedstawieniu wszystkich dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2. 

4. Termin płatności faktur przejściowych wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 
5. Strony ustalają, iż faktura końcowa płatna będzie po rzeczywistym zakończeniu robót, w terminie 30 dni od 

dnia dostarczenia faktury końcowej wraz ze wszystkimi dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez 
Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę                                
w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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8. Jeżeli zatrudnieni są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, dodatkowym, warunkiem wypłaty 
wynagrodzenia dla Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy w stosunku do nich, wynikającego z 
zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, natomiast do faktury 
końcowej- kopia wszystkich dowodów zapłaty. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię przelewu płatności na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 
podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 8. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części                                                    
– w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających  
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
osobę trzecią.  

§ 9. 
Odbiór robót 

1. Zakres i sposób odbiorów elementów robót odbywać się będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 
obowiązującymi przepisami w tym prawem budowlanym. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór częściowy, dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń przewidzianych                               

w umowie; dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 
protokołu odbioru części przedmiotu umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru wskazanego przez 
Zamawiającego. Odbiór częściowy będzie następował nie częściej niż raz w miesiącu. O częstotliwości                             
i konieczności dokonywania odbiorów częściowych decyduje Zamawiający biorąc pod uwagę specyfikę 
wykonywanych robót. 

2) odbiór końcowy: 
a) dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na 

podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.  

b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie całości robót i gotowość do odbioru. Wraz ze 
zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą tj. atesty, oryginał dziennika budowy (o ile 
jest wymagany), oświadczenie Kierownika Budowy, zgodne z art. 57 Prawa Budowlanego, komplet 
ważnych kart gwarancyjnych na zamontowane urządzenia, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
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oraz dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
Zgłoszenie zakończenia całości robót uznane będzie za prawidłowe jeśli spełnia powyższe wymogi. 

c) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 3 dni od zgłoszenia zakończenia robót przez 
Wykonawcę, po stwierdzeniu prawidłowości zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia niekompletności 
zgłoszenia lub gdy oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót objętych umową okaże się 
nieprawdziwe Zamawiający odmówi przystąpienia do odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia zgłoszenia lub dokończenia robót. W przypadku ponownego zawiadomienia przez 
Wykonawcę o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru powyższe zasady stosuje się 
odpowiednio.  

d) Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy. W wyniku odbioru końcowego strony mogą: 
      - przerwać czynności odbiorowe, 

- potwierdzić wykonanie całości robót objętych umową bez uwag lub wskazać na istniejące wady 
wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie określając jednocześnie termin odbioru robót 
poprawkowych. 
Odbiór końcowy będzie uznany za zakończony w sytuacji gdy strony potwierdzą usuniecie wszystkich 
wad ujawnionych w toku odbioru lub porozumieją się co do skutków ich nieusunięcia z wyłączeniem 
sytuacji odstąpienia od umowy. 

3) odbiór ostateczny: dokonywany przez strony po upływie okresów rękojmi i gwarancji w sytuacji braku 
istnienia niezaspokojonych roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji. W takim 
przypadku odbiór ostateczny nastąpi po usunięciu wszelkich zgłoszonych usterek i wad.  

3. Przystępować do odbiorów w imieniu Zamawiającego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego  
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę.  

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie ujawnionych wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia kolejnego terminu na odbiór. 

6. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej protokołu podpisanego przez 
Strony, pod rygorem nieważności. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie wad istotnych, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż 
do czasu usunięcia wad, jeśli usunięcie jest możliwe w wyznaczonym terminie. 

8. Istnienie wady powinno być stwierdzone w protokole odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad 
na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad niezwłocznie na zasadach w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego w protokole odbioru.  

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia lub nie dających 
się usunąć w odpowiednim terminie Zamawiający może: 
1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeśli wady są nieistotne i dokonać odbioru robót 
2) odstąpić od umowy. 

11. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień stron przysługujących zgodnie z przepisami kodeksu 
cywilnego w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań. 
 

§ 10. 
Kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu rzeczowo – finansowego celem jego zatwierdzenia w 

wysokości 100,00 zł, 
2) za naruszenie terminów wykonania zamówienia o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości  

2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
3) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 
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4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 300 zł, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 500 zł , 
8) w każdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepisów prawa w zakresie obowiązków 

związanych ze zgłoszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę 
lub po stronie Zamawiającego istnieć będzie choćby potencjalny obowiązek zapłaty niezapłaconego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, 
niezależnie od innych roszczeń, karę umowną w kwocie, która odpowiada sumie wartości roszczeń 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego. Określona w niniejszym punkcie 
kara umowna będzie wymagana, jeżeli przed terminem ustalonym do jej zapłaty w wezwaniu 
Zamawiającego, Wykonawca ureguluje wszelkie zobowiązania wobec niezgłoszonego lub nieprawidłowo 
zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) za naruszenie terminu przystąpienia do usuwania wad i usterek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

10) za naruszenie terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, końcowym i 
ostatecznym wskazanych w protokołach odbioru w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

11) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 %  wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 30 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,                               
z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w zapłacie w ustawowej wysokości. 
4. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5. Niezależnie od roszczeń o kary umowne każda ze stron może dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego.  
6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, jak również  

z innych zobowiązań umownych. 
§ 11. 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonany 

przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do jakichkolwiek usterek, uszkodzeń, niedokładności, 
wad jakiegokolwiek rodzaju mających swoją przyczynę w niewłaściwym wykonaniu umowy i ujawnionych                          
w okresie gwarancji. Okres gwarancyjny rozpoczyna bieg od daty zakończenia odbioru końcowego. 

2. Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób rękojmi Wykonawcy za 
wady fizyczne i prawne, wynikające z postanowień kodeksu cywilnego. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 36 miesięcy od daty zakończenia 
odbioru końcowego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wykonanych robotach  Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia tych usterek. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, na swój 
koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni. 

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie usterki wynikłe z wad wykonania, które ujawniły 
się w okresie gwarancji i rękojmi w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin rozpoczęcia i usunięcia usterek 
będzie określony przez Strony, przy założeniu, że termin ich usunięcia nie przekroczy jednego miesiąca. 

6. W przypadku jeśli Wykonawca nie usunie usterek w terminie lub nie rozpocznie ich usuwania, Zamawiający 
będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub 
specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym 
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wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku 
rozbieżnej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygająca będzie opinia biegłego rzeczoznawcy powołanego 
przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca. Zamawiający ma prawo pokryć 
koszty wykonania zastępczego z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego z tytułu 
wadliwie wykonanych robót. 

8. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane pisemnie. 
9. Protokół odbioru ostatecznego będzie ostatecznym potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
10. Po upływie okresów rękojmi i gwarancji strony dokonają odbioru ostatecznego. 

 
§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Warunkiem podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia jest wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy tj. wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie. 

2. Termin wniesienia zabezpieczenia: przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach:  
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego Pekao S.A./ Oddział Słupsk Nr 28 1240 6292 1111 0010 4606 7592. 
6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na ww. rachunku bankowym i zwraca je 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwota w wysokości 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.  

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, jest zwracana nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
10. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiającego i 

będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania zamówienia. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z zabezpieczenia naliczonych kar umownych oraz wszelkich 

roszczeń podwykonawców oraz dalszych podwykonawców względem Zamawiającego. 
 

§ 13. 
Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od powodów wynikających z przepisów prawa Zamawiającemu przysługuje prawo  odstąpienia 
od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w sytuacjach określonych w art. 143 c ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 
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4) sytuacji określonej w § 5 ust. 5 i § 9 ust. 2 pkt 2 d niniejszej umowy. 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie odstąpienia od umowy Zamawiający może zrealizować w 
terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłankach odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 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 spowodowała odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza 

przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót 

Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy 
robót. 

§ 14. 
Zmiany treści umowy 

1. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy 
pisemnej. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 
następującym zakresie: 
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek: 

a) zaistnienia siły wyższej, 
b) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony 

prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 
c) wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych a także ich zmiany  mających wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy, 
d) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej bądź realizacji robót dodatkowych lub 

zamiennych podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót, 
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu 
użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji 
robót, koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, których celem jest przywrócenie do stanu sprzed powstania szkody, 

e) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, 
f) opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, jeżeli opóźnienie to będzie miało 

wpływ na termin zakończenia inwestycji, 
g) zmian przedmiotu zamówienia wynikającego z inicjatywy Zamawiającego lub okoliczności które 

uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy, 
h) zawieszenia i wstrzymania robót, 
i) zmianę terminu rozpoczęcia robót w sytuacjach uzasadnionych leżących po stronie Zamawiającego.   

2) Zmiany ryczałtowej ceny brutto realizacji robót budowlanych: 
a) na skutek zmiany obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują  

konieczność zmiany ceny wg obowiązujących stawek podatku VAT,  
b) w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego lub zastosowania przez 

Wykonawcę preferencji cenowych, 
c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w 
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przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w ofercie 
Wykonawcy. 

3) Wynikającym z potrzeby wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie 
zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie mają istotnego 
wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamówienia 
określony w SIWZ.  

4) zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron, 
5) zmiany zakresu robót powierzonego podwykonawcom,  
6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których mowa w § 3 umowy, przy 

czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i 
uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego. 

4. W zakresie zmiany wynagrodzenia dotyczącego robót zamiennych Zamawiający dopuszcza taką możliwość 
jeżeli wartość tych robót nie przekroczy ceny ryczałtowej zaoferowanej przez Wykonawcę i ujętej w umowie. 
W przypadku potrzeby zrealizowania robót zamiennych znacznie przekraczających po zmianach cenę  
zamówienia Zamawiający ograniczy pierwotny zakres prac podlegający zmianom wraz ze zmniejszeniem 
wynagrodzenia.  

5. Każda zmian umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga 
zgody drugiej strony. 

§ 15. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) aktów prawnych wydanych na jej 
podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), a w sprawach procesowych – przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku 
którego zwarto niniejszą umowę. 

2. Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  Sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

3. Warunkiem podpisania umowy jest między innymi obowiązek dostarczenia polisy ubezpieczeniowej OC 
Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 
najmniej 500 tys. zł, która będzie załącznikiem do umowy i utrzymywania jej w całym czasie trwania umowy. 
Ubezpieczenie pokrywa złożona polisa o nr ………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach - 1 egz. dla każdej Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

Załącznikami do umowy są: 
1. Dokumentacja projektowa - zał. nr 1 do umowy, 
2. Oferta Wykonawcy - zał. nr 2 do umowy, 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 3 do umowy, 
4. Polica OC Wykonawcy – zał. nr 4 do umowy, 
5. Uprawnienia branżowe osób wskazanych do realizacji zamówienia – zał. nr 5 do umowy           
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