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„REMONT CZĘŚCI KONSTRUKCJI DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU „ZIELONEJ 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

 

Zatwierdzam niniejszą specyfikację: 
                                                                                                                          Bożena Sikora 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 05.05.2017r. 
1. drogą elektroniczną w BZP pod numerem 501769 -2017. 
2. na stronie internetowej Zamawiającego:  bip.pomorskieparki.pl 
3. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego                                                                                                                                                                                                                      

Sporządziła: 
 

Komisja Przetargowa 
Powołana przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 

Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk. 
2. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku,  w godzinach  od 7.30 do 15.30. 
3. Numer telefonu i faksu zamawiającego:  tel./ faks   59 84 29 829   
4. Adres e-mail zamawiającego: biuro@pomorskieparki.pl 
5. Adres strony internetowej: www.pomorskieparki.pl. 
6. Adres strony internetowej BIP na której Zamawiający udostępnił SWIZ:         

www. bip.pomorskieparki.pl 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Trybem udzielenia zamówienia jest tryb „przetarg nieograniczony” – art. 39-46 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą Pzp”. 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 
budowlanych. 

3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie, dotyczące zamówień o wartości poniżej 5.225.000 EURO. 

4. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do spraw 
nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  pn. „Remont 

części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu budynku „Zielonej Szkoły”, na terenie działki 
nr 33, w obrębie ewidencyjnym Schodno w Gminie Dziemiany (pozwolenie na budowę - Decyzja 
Starosty Kościerskiego nr AB.6740.213.2017 z dnia 19 kwietnia.2017 r.) na warunkach 
określonych w SIWZ wraz z załącznikami. Adres inwestycji: Schodno nr 1   (dz. nr 33 obręb 
Schodno). 

2. Roboty budowlane będą polegały na wymianie pokrycia dachu z dachówki cementowej na 
ceramiczną, wymianie zewnętrznych skrajnych krokwi i jętek, wzmocnieniu części płatwi, 
wymianie końcówek płatwi i murłat, wykonaniu podłogi i obiciu skosów w nieużytkowym 
poddaszu, wykonaniu instalacji odgromowej, wykonaniu doświetlenia pomieszczeń poprzez dwa 
okna połaciowe, montażu wyłazu kominiarskiego, przemurowaniu kominów, malowaniu elewacji, 
wymianie wyciągów wentylacji umieszczonych na kominach, montażu anten (satelitarnej i 
radiowej), demontażu i montażu instalacji solarnej. Ponadto należy wykonać demontaż i montaż 
tablic informacyjnych umieszczonych na obiekcie oraz montaż tablic, które dostarczy 
Zamawiający. Należy wykonać wszystkie niezbędne rozłączenia i połączenia energetyczne dla 
wymienionego zakresu. Należy uporządkować przebieg istniejących instalacji w przestrzeni 
poddasza. Roboty będą wykonywane na dachu, w którym znajduje się kolonia letnia nietoperzy. 
Wykonawca w trakcie robót ciesielskich musi skonsultować z Zamawiającym miejsce 
zagęszczenia kontrłat oraz uzgodnić miejsca lokalizacji dachówek z otworami wentylacyjnymi.  

3. Dane techniczne remontowanego budynku:  
a) powierzchnia dachu objętego remontem – 309,20 m2, 
b) kąt pochylenia 430, spadek 95%, 
c) kubatura całego obiektu – 1466,41 m3, 
d) wysokość budynku – 9,70 m, 
e) wymiary zewnętrzne budynku 10,27 m x 18,76 m. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:  
a)   roboty rozbiórkowe, 
b) roboty ogólnobudowlane (wymiana części konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego 
wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana orynnowania, przemurowanie kominów, montaż 
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wyłazu kominiarskiego, montowanie dwóch okien połaciowych, wykonanie podłogi i obicie 
skosów na poddaszu, malowanie elewacji), 
c)  montaż instalacji odgromowej,  
d)  wymiana wyciągów wentylacyjnych umieszczonych na kominach, 
e)  montaż anten (satelitarnej i radiowej), 
f)  demontaż i montaż instalacji solarnej na nowym pokryciu dachowym, 
g) uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji. 

5. Realizacja inwestycji obejmuje remont części konstrukcyjnej dachu, wymianę pokrycia 
dachowego wraz z przygotowaniem wszystkich wymaganych dokumentów koniecznych do 
zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. 

6.   Wykonawca ma obowiązek wykonania i dostarczenia Zamawiającemu pełnej 
      dokumentacji technicznej powykonawczej. 
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji, w skład 

której wchodzą: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Przedmiar robót – stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 

8. Prace muszą być zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym oraz ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana dalej w skrócie STWiORB), a także innymi 
decyzjami i warunkami wydanymi na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia. 

9. Zamawiający zaznacza, że załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i 
orientacyjny, a podstawa do obliczenia ryczałtowej ceny oferty jest dokumentacja projektowa 
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

10.  Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów 
dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie 
charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania 
równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne 
wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty 
ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto jeżeli 
zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian 
projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i 
uzyskania jej akceptacji przez autora projektu i inwestora oraz o ile to niezbędne uzyskania 
również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i 
organów administracyjnych.  

11. Kody CPV: 
 45000000-7 Roboty budowlane 
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
 podobne roboty specjalistyczne 
 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 45261320-3 Kładzenie rynien 
 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 45312300-0 Instalowanie anten 
45312310-3 Ochrona odgromowa 
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 
 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 45442110-1 Malowanie budynków 
 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

12. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 
1) prace budowlane będą prowadzone w trakcie użytkowania parkingu, co wiąże się z 

koniecznością prowadzenia robót z zastosowaniem odpowiedniego zabezpieczenia; 
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2) na każdorazowe wyłączenie zasilania w energię, należy uzyskać zgodę Inwestora; 
3) Wykonawca zorganizuje, a po zakończeniu prac, zlikwiduje plac budowy na własny koszt i 

doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem 
terenów przyległych i dróg dojazdowych; 

4) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie 
budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób 
„przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że 
Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. 2016 r., poz. 
1987); 

13. Postanowienia ogólne: 
1) Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji. Termin 

gwarancji podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.  
2) Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z 
organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące 
np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty 
uzyskania niezbędnych decyzji. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie 
stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych 
związanych z realizacją zamówienia i złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy co 
najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, w tym w 
czynnościach określonych w art.  57 ustawy Prawo budowlane.  

4) W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych 
przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych 
pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP. 

6) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego 
pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub 
mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w 
zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

7) Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na 
terenie budowy. 

8) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
9) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i 

zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.: 
a) dziennik budowy; 
b) decyzja dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; 
c) oświadczenie Kierownika budowy; 
d) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 
e) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na 

wbudowane materiały; 
f) protokoły badań i prób; 
g) dokumentacja fotograficzna; 
h) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi 

przez nadzór autorski i inspektora nadzoru inwestorskiego; 
i) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 

10) W wykonywanych robotach budowlanych należy stosować materiały i urządzenia wysokiej 
jakości, wysokiej trwałości i o wysokich walorach estetycznych. 

11) Przed wykonaniem robót budowlanych i montażowych Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wnioski materiałowe. 
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12) Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy 
przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. 

14. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga: 
1) aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie 

osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności  
w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,  
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające na: 

a) przygotowanie zaplecza budowy (pomieszczenie socjalne); 

b) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: prace murarskie, 
tynkarskie, malarskie, stolarskie,  ciesielskie, dekarskie; 

c) wykonywaniu robót elektrycznych, instalacji teletechnicznych, (montowanie instalacji 
odgromowej i elektrycznej,  teletechnicznej), 

d) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 
budowlanych, ręczne prace ziemne, sprzątanie terenu budowy. 

Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie 
dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby.1 

2) zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 
3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 

29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 
wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 11.08.2017r. Ww. 
termin dotyczy: 

1) wykonania robót budowlanych, 
2) uporządkowania terenu budowy, terenów przyległych i dróg dojazdowych, 
3) zgłoszenia gotowości do odbioru robót. 
4) złożenie zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót 

budowlanych  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 
 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.  

                                                           
1
  zob. opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w której wskazano, iż „czynności wykonywane 

przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo nie 
polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami 
procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania 
realizują”. 
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3) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 3.1. Wykonawcy:  
  Minimalny poziom zdolności: 

 Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty 
budowlane polegające na budowie, przebudowie budynku lub remoncie dachu, każda o 
wartości minimum 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych brutto).  

 
Uwaga:  
1. W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona 

będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni 
kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego 
postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 

2. Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu odniósł się do definicji 
„budynek”, „budowa”, „przebudowa” w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.  

 
3.2 Osób skierowanych do realizacji zamówienia. 
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 
osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie 
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 

 
Minimalny poziom zdolności: 

 
3.2.1. Kierownik budowy - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji 

technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej.  

3.2.2. Kierownik robót branży elektrycznej - minimum jedna (1) osoba posiadającą uprawnienia do 
pełnienia funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych, 

- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 z późn. zm) oraz ustawy o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 
2016 poz. 65); które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym umową; 
- Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji z wymienionych powyżej przez tę samą osobę, pod 
warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień jw. 
  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12-23 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 
podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 
U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 176), 
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b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce             
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa                   
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega                
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                    i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te                
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje                          
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności                          
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę                         w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,    o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału  w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu                          
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie                            
zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków       
dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz                      
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp 
(rozdział V ust. 2 pkt. 2-3 SIWZ) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 16-20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 5-9 
SIWZ)  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Ppz (rozdział V 

ust. 2 pkt. 2 lit. a-c i pkt. 3 SIWZ), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została 
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp (rozdział V 
ust. 2 pkt. 2 lit. a-c SIWZ), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d i pkt. 3 

SIWZ) gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2 lit. d), 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 4 SIWZ), 
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie 
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 
7 i 9 SIWZ), jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 10 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 11 
SIWZ), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 
3 powyżej. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz.              V 
ust. 1 pkt 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

9. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 8  powyżej, 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają 
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 
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czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  w art. 24 
ust. 1 pkt 13–22 (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ). 

10. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg zasady spełnia/nie spełnia, 
na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami rozdziału VI SIWZ.  
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH 
DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE  

 
1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU (SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ) 

 

1) W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 
składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią 
załącznika nr 3 do SIWZ; 

2) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca 
składa wraz z ofertą oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  
z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie 
z treścią załącznika nr 4 do SIWZ; 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści 
zobowiązania potwierdzającego udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 
i jednoznacznie wynikać w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego;  
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą; 

Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniach, których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej.  

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 
których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
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O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT): 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona), na wezwanie Zamawiającego  będzie zobowiązany 
przedłożyć w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów, tj.:  
a) wykazu robót budowlanych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane.  
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

b) dowodów określających czy te roboty budowlane (wskazane w wykazie robót 
budowlanych) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

c) wykazu osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden 
wspólny wykaz  lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH:  
NIE DOTYCZY 

4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (SKŁADANYCH PO TERMINIE 
SKŁADANIA OFERT) TJ.:  

1) NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
NIE DOTYCZY 

2) W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI  
Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólną. 

 
5. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa 
wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz 
wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku 
pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.), 
a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający 
może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. 
dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W 
przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. 
dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i 
bezpłatnych bazach danych. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców 
występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
(oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 

4) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zasada ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 
1b ustawy Pzp, i skonkretyzowanych w rozdziale V ust. 1 SIWZ, Wykonawcy wykazują 
łącznie.   

6) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w 
oryginale. 

7) Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zawarte w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których 
mowa w ust. 6, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 

8) W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury 
odwróconej”, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, 
iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert,  
a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu.  

 

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

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców 
oferty wraz z załącznikami, zmiana oferty, powiadomienie o wycofaniu oferty wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie 
elektronicznej podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 

2. W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, należy je przedłożyć 
(złożyć/uzupełnić) w formie pisemnej. 

3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazywać mogą sobie faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczoną jest 
forma pisemna.  

4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez zamawiającego 
lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania była 
prowadzona w języku polskim. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 6. 

8. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DAO.251.4.2017. 
Wykonawcy powinni powoływać się na wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z 
zamawiającym. 

9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego 
postępowania są: Anna Gątarek i Aleksandra Wojtczyk, Paweł Jakubowski 
e-mail: zampub@pomorskieparki.pl 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawcę.  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
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X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.  
3. Oferta musi zawierać minimum: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 2 SIWZ) wypełniony stosownie do wymagań zawartych w 
jego treści,  

2) oświadczenia i inne dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 5 niniejszej SIWZ. 
Pozostałe oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale VI ust. 2 i 4 SIWZ składane są po 
terminie składania ofert zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SIWZ.  

4. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa 
własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania 
oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

6. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

7. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym 
pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 
9. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie 

zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący 
sposób: 

 

nazwa (firma) 
adres wykonawcy 
 

                                               Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 
    ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk 
    (sekretariat) 

 
Oferta na REMONT CZĘŚCI KONSTRUKCJI DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU BUDYNKU 

„ZIELONEJ SZKOŁY” 
 
 

Nie otwierać przed dniem  23.05.2017 r., do godz. 11:15 
 

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane.  
12. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  
13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści 

Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) 
powinny spełniać następujące wymagania: 

1) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy 
załączyć dokument pełnomocnictwa, 

2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w 
rozdziale VI SIWZ, 

3) do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć należy 
umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej: 
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4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim 
zakresem przedmiot zamówienia, 

a) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej 
rękojmi lub gwarancji, 

b) warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez 
Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie,  
który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,  

5) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest 
przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do 
pełnomocnika. 

6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

14. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą 
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich 
dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie). 

15. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będzie zawierała informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący 
wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, 
tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie 
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, 

zgodnie ze wzorem określonym w ust. 9 powyżej, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym 
terminem. 

18. W formularzu ofertowym Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest 
mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem. I tak zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.  
z 2015 r. poz. 584 ze zm.): 

1) mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 2 milionów euro. 

2) mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 10 milionów euro. 

3) Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 
lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny 
obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego 
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bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w 
złotych 43 milionów euro. 

Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, 
małych i średnich (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). 
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w 
Słupsku (sekretariat), ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk  

2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2017 roku, o godz. 11:00. 

3. Zmiana i wycofanie oferty: 
1) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem 
składania ofert, określonym w ust. 2 niniejszego rozdziału, 

2) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu 
(kopercie), oznaczonym i opisanym odpowiednio w sposób wskazany w rozdziale X ust. 9 
niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2017 roku o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego: 
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a,                                                          
76-200 Słupsk - w sali nr. 11. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

6. Ofertę złożoną po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.  
 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi być podana w złotych polskich (PLN)  
w kwocie brutto, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wraz ze wskazaniem 
obowiązującej stawki podatku VAT oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego 
wydatku na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać określone ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. 
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1265), oraz obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. (M.P. 
z 2016 r. poz. 934) wymagania w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i 
wysokości minimalnej stawki godzinowej.     

3. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z 
realizacją zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 
kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiary robót stanowią tylko 
element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczaniu ceny oferty. Wykonawca na 
własne ryzyko może je wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w załączonych 
przedmiarach robót, np. pominięcie niektórych robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą 
do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
dokumentacją stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie 
prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania 
do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego roboty budowlane w ramach zadania pn. 
„Remont części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu budynku „Zielonej Szkoły”.  

6. Cena ofertowa musi zawierać również: 
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1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty 
rozbiórkowe i porządkowe, 

2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy 
(naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie 
prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 

3) koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy), 
zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

4) koszty wykonania na czas budowy zadaszeń, zastaw zabezpieczających itp., 
5) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem 

(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 
6) koszty rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w 

celu wykonania przedmiotu umowy, 
7) koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie 

taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy, 
8) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz 

sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji; 
10) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,  
11) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert; 
12) koszty ubezpieczenia OC zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy. 

7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich [PLN].  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług tj. w przypadku:  
1) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
2) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak  

i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT, 
3) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia 

przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT, 
- Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny  podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi   przepisami.  

9. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego jak w ust. 9, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Powyższe informacje zaleca się podać na odrębnym 
załączanym do oferty dokumencie, przygotowanym przez Wykonawcę. Brak załączenia do oferty 
tego dokumentu oznacza, iż wybór oferty wykonawcy nie prowadzi do powstania u 
Zamawiającego obowiązku o którym mowa w ust. 9. 

 
 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert: 

Lp. Kryterium Waga kryterium  Liczba punktów  

1 Cena 60 % 60 pkt 

2 Termin gwarancji  40 % 40 pkt 
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2. Zasady oceny kryterium „Cena ”  
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 
 
                                   oferowana najniższa cena brutto  

 cena  =  ---------------------------------------------------------------------  x 60 pkt. 
                                          cena brutto oferty badanej 
 
Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium „Cena” jest maksymalną ilością punktów zdobytych 
przez danego Wykonawcę w tym kryterium 
 
3. Zasady oceny kryterium „termin gwarancji” 
Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru: 

       
    Okres gwarancji oferty badanej 

 termin gwarancji =  ------------------------------------------------ x 40 pkt 
            Najdłuższy okres gwarancji  
 
UWAGA: Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie termin gwarancji liczony od dnia odbioru 
końcowego robót.  
 
Minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 m-cy. 
Maksymalny termin gwarancji podlegający ocenie - 60 m-cy. 
W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji uznaje się, że 
Wykonawca zaoferował minimalny termin gwarancji  tj. 36 m-cy i taki termin zostanie uwzględniony 
w Umowie z wykonawcą.  
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert  
w kryterium „termin gwarancji” zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Z kolei  
w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony termin gwarancji wskazany w ofercie wykonawcy.  
Wykonawca podaje termin gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku podania terminu w 
niepełnych miesiącach np. 36,5 mc-y, Zamawiający dokona zaokrąglenia w dół uznając, że 
wykonawca zaoferował 36 m-cy. 
 

XIV. PODWYKONAWSTWO 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia.  
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
4.  Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze Umowy.  

 

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:  
1) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa 

upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w imieniu wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia publicznego,  

2) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami 
występującymi wspólnie. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem ważnej polisy OC lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od 
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odpowiedzialności cywilnej. Przedkładana polisa lub inny dokument ubezpieczenia musi 
potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym 
limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby skierowane do 
realizacji zamówienia wymaganych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie tj.: kierownika budowy, kierownika robót branży elektrycznej. 

4. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokument „Warunki 
gwarancji” o którym mowa w §11 ust. 1 Umowy. 

5. Zawarcie Umowy będzie uzależnione od złożenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na warunkach określonych w art. 147 - 151 ustawy PZP,  
z uwzględnieniem  wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ (rozdział XVI). 
 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w 
ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. W 
przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, treść poręczenia/gwarancji 
musi odpowiadać treści ust. 7 i 8. 

3.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 
148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

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

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 
 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zaakceptował wzór umowy (oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym), a w przypadku 
dokonania przez zamawiającego wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej – zawarł z nim umowę 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.  

2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie  
z postanowieniami §17 Umowy.  
 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju pisma.  

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

UMOWA NR ………… 
zawarta w …………………w dniu …………. r. roku pomiędzy: 
Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786  
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200  
Słupsk,  
reprezentowanym przez: 
- ……………………….  
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
a 
 ………………………………., …………………../, NIP ……………………, Regon: …………………….., którą 
reprezentowanym przez: 
-  
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w 
ramach zadania pn. „Remont części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu budynku 
„Zielonej Szkoły”, Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót, 
zwanych w dalszej treści Umowy „Robotami”. 

2. Dane techniczne remontowanego budynku:  
a) powierzchnia dachu objętego remontem – 309,20 m2, 
b) kąt pochylenia 430, spadek 95%, 
c) kubatura całego obiektu – 1466,41 m3, 
d) wysokość budynku – 9,70 m, 
e) wymiary zewnętrzne budynku 10,27 m x 18,76 m. 

3. W ramach zadania o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do 
wykonania:  
a)   roboty rozbiórkowe, 
b) roboty ogólnobudowlane (wymiana części konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego 
wraz z obróbkami blacharskimi, wymiana orynnowania, przemurowanie kominów, montaż 
wyłazu kominiarskiego, montowanie dwóch okien połaciowych, wykonanie podłogi i obicie 
skosów na poddaszu, malowanie elewacji), 
c)  montaż instalacji odgromowej,  
d)  wymiana wyciągów wentylacyjnych umieszczonych na kominach, 
e)  montaż anten (satelitarnej i radiowej), 
f)  demontaż i montaż instalacji solarnej na nowym pokryciu dachowym, 
g) uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej 
zgodności z postanowieniami Umowy i złożonej Oferty. 

5. Szczegółowy zakres Robót określa SIWZ oraz dokumentacja projektowa w skład której wchodzą: 
Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i Przedmiar robót, które 
stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
[OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, z 
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz innych, które 
stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, 
wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze 
wszelkich obowiązków przewidzianych umową; 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 
współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 
pozwalające na wykonanie zadania będącego jej przedmiotem; 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej umowy 
spełniają wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

4) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

5) posiada ważną polisę potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia 
(wypadku) nie mniejszy niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonywania przedmiotu zamówienia terminowo i poprzez odpowiednio wykwalifikowaną 
kadrę; 

2) wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawy 
ewentualnych uszkodzeń; 

3) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownika branży elektrycznej w cenie oferty; 

4) uporządkowania terenu;  

5) ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego; 

6) przeprowadzenia wymaganych prób i badań, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz 
dokumentacji powykonawczej; 

7) przygotowania dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych  
z zawiadomieniem o zakończeniu budowy; 

8) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, spełniających wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
o Wyrobach budowlanych; 

9) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami i sztuką budowlaną;  

10) zorganizowania w miejscu robót na obiekcie zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i 
ppoż.; 

11) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach (oryginał + ksero 
kolorowe) oraz w wersji elektronicznej; 

12) wykonania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót,  
w szczególności dla robót zanikających; 

13) sporządzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.); 

14) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego na piśmie o wszelkich zauważonych błędach 
lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Umowy; 

15) stosowania wszelkich rozsądnych środków celem utrzymania terenu budowy i robót w 
stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, które mogłyby stanowić zagrożenie dla tych 
osób; 

16) pilnowania i strzeżenia terenu budowy aż do czasu ukończenia robót; 

17) wykonania wszelkich robót tymczasowych, włącznie z drogami, przejściami, poręczami i 
ogrodzeniami, które z powodu wykonywania robót mogą być konieczne dla użytku i 
bezpieczeństwa publicznego oraz właścicieli i użytkowników terenów sąsiednich; 
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18) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i petentom Zamawiającego podczas 
wykonywania prac w tych częściach Placu Budowy, których nie można wyłączyć z 
eksploatacji; 

19) dostarczenia Zamawiającemu w przypadku upływu ważności polisy OC, o której mowa w ust. 
2 pkt 5 ważnego ubezpieczenia Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin dokonania ww. czynności 
zostanie ustalony w formie pisemnej przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż nie może być 
on dłuższy niż 7 dni od upływu ważności poprzedniej polisy; 

20) dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 
przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe 
zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem 
ważności poprzedniego zabezpieczenia. 

 
§ 3 

[OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 
Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania terenu budowy – w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy; 
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
3) odbioru prac; 
4) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

 
§ 4 

[TERMINY] 
Strony ustalają, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do 
11.08.2017r.   

§ 5 
[WYNAGRODZENIE] 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………. zł brutto (słownie złotych brutto: 
………………………. 00/100), w tym podatek VAT w wysokości …. %. 

2. Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką. 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia 
obejmującego roboty budowlane w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

4. Wynagrodzenie, o który mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 
1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia  

i koszty robót porządkowych, 
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy oraz 

wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, 
3) koszty związane zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
4) koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem 

(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), 
5) koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia  

w celu wykonania przedmiotu umowy, 
6) koszty sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
7) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym 

pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, 
inwentaryzacji; 

8) koszty sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,  
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9) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania ofert; 
 

§ 7 
[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY] 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji Umowy: 
 
............................................................................................................................. 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
............................................................................................................................. 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 
2. Osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa uprawnienia2 i skierowanymi przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy są: 
 
a) ............................................................................... – Kierownik budowy 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 
b) ............................................................................ – Kierownik robót branży elektrycznej 

(imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 
 

3. O każdorazowej zmianie numerów telefonów lub adresów e-mail Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie poinformować Zamawiającego. 

4. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie 
osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą w poszczególnych branżach ponosi 
Wykonawca. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego3 wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

7. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 
doświadczenie i kwalifikacje spełniają wymagania określone w SIWZ.  

8. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy 
wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z 
zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

9. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy 
z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka 
personelu Wykonawcy.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

11. Czynności określone w ust. 8 - 10 nie wymagają zgody Wykonawcy, ani aneksu do Umowy. 
 

§ 8 
[PODWYKONAWCY] 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza 
się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego 
podwykonawcę w trybie ściśle określonym poniżej. 

                                                           
2
  wskazanymi przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu,  
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2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
w tym ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 
Podwykonawców z którymi współpracuje w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów 
stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty 
kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

5. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót budowlanych Podwykonawcom  
z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do 
przedłożenia Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia publicznego w formie pisemnej 
projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na 
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zobowiązany jest także 
przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy dla danej 
formy organizacyjnej, wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron umowy. 

2) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 
umowy w formie pisemnej w terminie 14 kalendarzowych licząc od dnia doręczenia mu 
projektu Umowy o podwykonawstwo. Jeżeli Zamawiający  
w powyższym terminie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził on zgodę 
na projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej  
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie  
7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od doręczenia mu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że 
Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo. 

4) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 
terminie, o którym mowa w pkt. 2 lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo  
w terminie określonym w pkt. 3, będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio 
Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo,  
w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 8 lit. d. 
6) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do ponownego przedstawienia 
projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowy o podwykonawstwo, uwzględniające 
zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia pkt 1-5 stosuje się 
odpowiednio. 

7) Wszystkie Umowy o podwykonawstwo dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 
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8) Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w 
szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu Robót przewidzianych do wykonania. 
b) terminu realizacji Robót. 
c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie Robót. 
d) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym 

zastrzeżeniem, że termin ten 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 
roboty budowlanej i powinien być ustalony  
w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy). 

e) Rozwiązanie umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 
Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa  
o podwykonawstwo musi również zawierać klauzulę o następującej treści: „W 
przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę Roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota 
wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego, przy cenach jednostkowych 
zawartych w kosztorysie Wykonawcy". 

f) Przyznania Zamawiającemu uprawnienia do wykonywania – obok Wykonawcy 
uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji bezpośrednio wobec Podwykonawcy 
(solidarność wierzycieli). 

9) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może 
zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przed Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

c) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
oraz roszczeń z rękojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potrącenia z 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 
umowy o podwykonawstwo. 

6. Powyższe postanowienia, stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów  
o podwykonawstwo.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy  
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

8. Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższą procedurę  stosuje się 
odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy i/lub usługi  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego (brutto) oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł brutto.  

10. Jeżeli w umowie, o której mowa w ust. 9, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 
potwierdzającego wykonanie zleconej usługi lub dostawy, Zamawiający jest uprawniony do 
wniesienia sprzeciwu wzywając Wykonawcę do wprowadzenia w wyznaczonym terminie 
stosownej zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej. 

11. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Usługodawcy i Dostawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 
Umowie o podwykonawstwo. 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, które zostały odebrane, 
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Umowę o podwykonawstwo. 

13. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynagrodzenia za dostawy, które zostały  rozmieszczone i zainstalowane, a ich 
wykonanie zostało potwierdzone i odebrane przez Zamawiającego oraz za usługi, które zostały 
wykonane i odebrane przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Zapłata, o której mowa w ust. 12-13 obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych, powstałe po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy/ dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi będzie równoznaczny z 
wyrażeniem zgody na dokonanie zapłaty.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, 
Usługodawcy lub Dostawcy, 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, dalszemu Podwykonawcy, 
Usługodawcy lub Dostawcy, jeżeli podmiot ten wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy 
Usługodawcy, Dostawcy, Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 
płatności.  



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy/ dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

20. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

21. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W 
przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi 
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie 
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową. 

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała 
kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego 
Wykonawcy. 

23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 
podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 
końcową. 

24. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy /dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są  
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 
Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 9 

[PŁATNOŚĆI] 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonej do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  
2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru robót.  
3. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 2. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 

5. Zapłata wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 w sytuacji zawarcia umów o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 8, uwarunkowana jest przekazaniem 
Zamawiającemu dowodu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem od Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikającego  
z zawartych umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. Ponadto Wykonawca 
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załącza protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę  
i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Otrzymane dokumenty będą podstawą dla 
Zamawiającego do dokonania wypłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy.   

 
§ 10 

[UBEZPIECZENIE] 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej polisy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z realizacją przedmiotu Umowy, na kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł (słownie 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia OC. Jeżeli 
umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż wymagany na podstawie ust. 1 
Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed terminem końcowym istniejącej umowy ubezpieczenia, 
przedstawi Zamawiającemu dowody ubezpieczenia na kolejny okres. Wykonawca ma obowiązek 
po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana 
ciągłość ubezpieczenia. 

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,  
o której mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę 
na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 
ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy OC albo, jeśli nie jest 
to możliwe – do wniesienia nowej polisy OC na okres wynikający z przedłużonego terminu 
realizacji umowy. 

§ 11 
[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa  
w § 1. Okres gwarancji wynosi ….. miesięcy4, licząc od daty końcowego odbioru robót. 
Szczegółowe warunki gwarancji określa Wykonawca w dokumencie „Warunki gwarancji“, 
stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  
i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, 
w każdym wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 
powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca 
usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy rękojmię, w ramach której 
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne. Okres 
rękojmi biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku 

                                                           
4
 Okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy 
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koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W ww. trybie mogą być również usunięte wady, 
które ze względu na swój charakter muszą być usunięte natychmiast (w szczególności w 
przypadku zagrożenia zdrowia, życia ludzkiego lub mienia) a usunięcia wady przez osobę trzecią 
będzie szybsze niż przez Wykonawcę.  

8. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
 

§ 12 
[ODBIORY] 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot Umowy,  
o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. W razie zaniechania powyższego obowiązku 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich 
ponownego wykonania. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 
wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych 
obowiązków obciążać będą Wykonawcę. 

4. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym 
wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 
skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, 
sprawdzeń  
i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego 
wykonania. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w 
ciągu 5 dni od daty zawiadomienia, a odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty 
zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 5 dniu od daty 
rozpoczęcia czynności odbioru i zostanie potwierdzone protokółem końcowym odbioru 
przedmiotu umowy. 

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany stosowny protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad, z tym, że wady robót powinny być usunięte przez wykonawcę nie później niż w 
ciągu 14 dni od podpisania ww. protokołu. 

7. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie 
pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas 
nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając termin na ich usunięcie; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do 
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kar umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 
wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru 
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko 
Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  
z tym kosztów. 

§ 13 
[KARY UMOWNE] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na 
niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto, określone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w zakończeniu prac – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad i usterek; 

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 umowy; 

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy taki 
przypadek; 

5) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 
2% wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

6) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 
dalszemu Podwykonawcy, Usługodawcy lub Dostawcy w wysokości 2.000 zł za każdy taki 
przypadek; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000 zł za każdy 
taki przypadek; 

8) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych robót niż wskazane w ofercie bez 
zgody Zamawiającego lub za wykonywanie robót przez innych Podwykonawców niż 
wskazani w ofercie na zasoby których Wykonawca powołał się w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy taki 
przypadek; 

9) za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio dokumentów, 
oświadczeń lub zaświadczeń wymaganych na podstawie § 19 ust. 3 Umowy, w wysokości 
100,00 zł brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Powyższa kara będzie naliczana 
oddzielnie za każdy dokument, oświadczenie lub zaświadczenie;  

10) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób, które podczas realizacji 
przedmiotu umowy będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne 
pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, zgodnie z § 19 Umowy – za każdy pełny dzień w wysokości 50 zł; powyższa 
kara będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę świadczącą usługi, a niezatrudnioną przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia roszczeń z tytułu należnych kar umownych od 
Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 
14. 

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w 
przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego  
w § 5 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 14 

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY] 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ……………………… złotych, słownie: 
……………………………00/100 w formie ……………..  

2. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót i odpowiadająca 70% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty 
odbioru końcowego robót. 

3. Część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

5. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin. 

6. Zamawiający ma prawo zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

7. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 
Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 
pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

§ 15 
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy, w przypadku: 
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 
2) gdy przeciwko Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub Wykonawca 

złoży wniosek z zamiarem skorzystania z przepisów o postępowaniu naprawczym, likwidacji, 
postępowaniu układowym, upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub podobnych; 

3) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy; 

4) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 
mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 

5) nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
w terminie 7 dnia od jej zawarcia lub przerwania realizacji  
i niekontynuowania prac pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Jako przerwę w 
realizacji przedmiotu umowy Zamawiający będzie traktował  
w szczególności brak postępu prac stwierdzony na radzie budowy w odniesieniu do 
zaawansowania przedstawionego na poprzedniej radzie, lub brak obecności Wykonawcy na 
radzie budowy oraz niewyjaśnienie przyczyny nieobecności; 

6) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
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odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

7) realizacji przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z niniejszą Umową, dokumentacją 
projektową lub wskazaniami Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia od umowy jest 
wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, 
nie dłuższym niż 7 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu; 

8) nie wykonywania obowiązków w zakresie zawarcia umów ubezpieczenia  
lub utrzymywania zawartych umów ubezpieczenia lub nie przedstawiania dowodów na 
zawarcie takich umów, stosownie do zobowiązań Wykonawcy w tym zakresie wskazanych w 
§ 10 Umowy; 

9) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem  
lub zakończeniem wykonania Robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że Wykonawca 
zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 4 Umowy; 

10) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie 
w części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających  
z Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. 

3. Umowne prawo odstąpienia w przypadku zaistnienia podstaw opisanych w ust. 1 może zostać 
zrealizowane w formie pisemnej w terminie 21 dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę odstąpienia.  

§ 16 
[KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI] 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg 
realizacji umowy. 

2. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym  
e-mailową), telefoniczną, pisemną, pocztową lub faksem. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe na potrzeby realizacji umowy: 
1) dane Zamawiającego:  

a) osoba do kontaktu: ………………………, 
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………., 
e) fax: ………………………………….; 

2) dane Wykonawcy: 
a) osoba do kontaktu: …………………….., 
b) adres do korespondencji pocztowej: ……………, 
c) adres do korespondencji elektronicznej: ………………….., 
d) telefon kontaktowy: ……………………., 
e) fax: …………………………………. 

 
§ 17 

[ZMIANA UMOWY] 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) jest niedopuszczalna.  
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 

1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu w sytuacji: 
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a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi, 
terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne 
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej;  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jako niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumie się wystąpienie średniej dziennej temperatury niższej niż 
minus 100C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych a także opady 
atmosferyczne (śnieg, deszcz) trwające co najmniej 3 dni czy też utrzymujący się w 
tym okresie leżący śnieg - w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią 
temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje 
pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 
Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne 
warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: 
nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie 
zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O 
wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego za 
niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo 
weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na 
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla 
miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej;  

c) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) 
osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych 
należących do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu 
do mediów niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii 
elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy), wystąpienie okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności; 

d) konieczności lub woli Zamawiającego udzielenia robót dodatkowych, których 
wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie; 

e) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień Zamawiającego w przystąpieniu do 
dokonania odbiorów robót, czy też opóźnień w przekazaniu Wykonawcy lub osobom 
trzecim stosownych dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy; 

f) wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym 
orzeczeniem sądu) prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia 
lub zdrowia na budowie, prac archeologicznych; 

g) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza 
kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli 
możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. 

Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w lit. a-g, może 
nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.  
2) zmiana polegająca na: 

a) dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) podwykonawcy, 
który nie został wskazany w ofercie; 

b) dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (zakresu 
prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia,  
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- po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego i spełnieniu wymagań specyfikacji 
dotyczących wykonywania wskazanego zakresu robót przez podwykonawców (zmiana 
niewymagająca sporządzania aneksu), 

3) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę 
w ofercie zgodnie z § 7 Umowy; 

4) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu  
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał 
się w trakcie prowadzonego postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania 
aneksu); 

5) zmiany Umowy (w tym również jej załącznika jakim jest Dokumentacja projektowa) w 
zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących 
sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano lub 
nakazów organów administracji publicznej, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 lit g Umowy, uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

h) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się 
przyczynić skrócenia terminu wykonania robót, obniżenia kosztów wykonania Umowy 
po stronie Zamawiającego, bądź uzyskania innych dodatkowych korzyści dla 
Zamawiającego w stosunku do korzyści wynikających z Umowy przed zmianą; 
- Wskazana powyżej zmiana Umowy będzie niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić 
do zastosowania materiałów o jakości niższej niż wymagana na podstawie Umowy  lub 
zmiana połączona byłaby z roszczeniem Wykonawcy  
o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności, gdy łączna wartość 
dokonywanych zmian miałaby być większa niż 15% wartości, o której mowa  
w § 5 ust. 1 wynikającej z oferty Wykonawcy; 
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6) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 
- na zasadach i w sposób określony w §18 Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 
wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu).  

5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także 
zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli 
strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na 
takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

6. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a 
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających 
użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne 
zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych, 
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
§ 18 

[ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA WYKONAWCY] 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z 
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 
wynagrodzeń osób wchodzących w skład zespołu Wykonawcy, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
osobom wchodzącym w skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia osób realizujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze stron może wystąpić do drugiej 
strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
należnego wynagrodzenia. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca do wniosku 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 
mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w 

skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób wchodzących w 
skład zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę,  
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 
jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia  
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 21 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w 
jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, strona, która otrzymała 
wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
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wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo 
informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić  
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 19 

[WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY ORAZ SANKCJĘ Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA 
TYCH WYMAGAŃ] 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o 
pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w 
zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby,  
w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę – polegające na: 
1) przygotowanie zaplecza budowy (pomieszczenie socjalne); 
2) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: wykonanie płyty 

fundamentowej, montaż konstrukcji stalowej, obudowa ścian i pokrycie dachu, wykonanie 
obróbek blacharskich, montaż orynnowania, montaż systemów drzwiowych, zbrojarskie, 
betonowe i żelbetonowe, 

3) wykonywaniu robót elektrycznych – wykonanie przyłącza kablowego dla zasilania garażu 
pięciostanowiskowego wraz z wewnętrzną instalacją oświetleniową i gniazdami wtykowymi, 

4) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 
budowlanych, ręczne prace ziemne, sprzątanie terenu budowy. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 powinno trwać przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w 
tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego 
w tej sprawie. Obowiązek powyższy znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel 
Wykonawcy będzie świadczył czynności o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę. 

5. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawców ust. 1 - 3  uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie dodatkowego 
terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń. 

6. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 20 

[SĄD WŁAŚCIWY] 
W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, 
sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 21 
[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy – Prawo Budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 22 
[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 
ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 

 
§ 23 

[EGZEMPLARZE UMOWY] 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 
Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
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Formularz Ofertowy 
i oświadczenia stanowiące wstępne poświadczenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu 

 
SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Informacje dotyczące wykonawcy 

(Identyfikacja wykonawcy): 

 

Odpowiedź: 
(wypełnia wykonawca) 

Nazwa i adres pocztowy wykonawcy
5
: 

 

 

Numer NIP: 

Numer REGON:
6
 

[……]  

[……] 

Dane teleadresowe wykonawcy:  

Adres pocztowy: 

Telefon: 

Faks: 

Adres e-mail: 

 

 
[……] 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[   ] Tak [   ] Nie 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania 
wykonawcy w postępowaniu: 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

Podstawa umocowania: 

 
 

[……]  

[……]  

[……] 

Czy dokumentacja, z której wynika sposób 

reprezentacji wykonawcy (np. organ uprawniony do 

reprezentacji podmiotu) można uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
8
:  

 

 

Jeżeli powyższe dane są dostępne w formie 

elektronicznej, proszę wskazać dane niezbędne do 

ich pobrania: 

 

[  ] Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych 

 [  ] Nie 
 
 
(np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku): 
[……] 

 

                                                           
5
 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków 

konsorcjum lub spółki cywilnej. 
6
 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie numer NIP i REGON wszystkich członków konsorcjum lub spółki  

cywilnej. 
7
 Patrz rozdział X ust. 18 SIWZ. 

8
 Patrz rozdział VI ust. 5 pkt. 2 SIWZ. 
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Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków 
Krajobrazowych w Słupsku 
ul. Poniatowskiego 4A 
76-200 Słupsk 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę 

dla zadania pn. „Remont części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu budynku „Zielonej Szkoły”.  

1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto (wynagrodzenie ryczałtowe) 

……………………………….………zł, w tym VAT w wysokości …..….%. 

4. OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ. 

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami/ ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących 

części zamówienia (niepotrzebne skreślić): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. OŚWIADCZAMY, że termin gwarancji (który będzie oceniany w kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”
9
) 

będzie wynosił _____________ miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.  

9. OŚWIADCZAMY, iż na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będziemy dysponować następującymi 
osobami: 

a) Kierownik budowy - …………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                            (imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 

 
b) Kierownik robót branży elektrycznej - ……………………………………………………………………………………………… 

                                          (imię, nazwisko, nr tel., e-mail, rodzaj posiadanych uprawnień) 

 
 posiadającego wymagane w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 ppkt. 3.2.1 SIWZ uprawnienia. 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w 

załączniku nr ___ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

11. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) _________ 

2) _________ 

3) _________ 

 

                                                           
9
 Zgodnie z rozdziałem XIII ust. 3 SIWZ. 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
       ………………………………. 

        Pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na robotę budowlaną dla zadania pn. „Remont części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu 

budynku „Zielonej Szkoły”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.,) niniejszym oświadczam, co następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 

SIWZ.   

.................................. , dnia ......................      …….………......................................................... 
                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW *:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału  w postępowaniu określonych przez 

Zamawiającego w rozdziale V ust. 1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

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

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

*uzupełnić, jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (rozdział V ust. 8 

SIWZ).  

 
 
 
 
 
 
 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

………………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego 

na robotę budowlaną dla zadania pn. „Remont części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu 

budynku „Zielonej Szkoły”, oświadczam, co następuje:  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *: 

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

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

.............………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

*uzupełnić jeśli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 

 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

 

 

 

 

 
 
 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej 

 
 

SKŁADANE PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 4 PKT. 2 SIWZ 

 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ * 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na 

robotę budowlaną dla zadania pn. „Remont części konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu budynku 

„Zielonej Szkoły”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r. 

poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym:  

□ OŚWIADCZAM/Y, że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

w skład której wchodzą następujące podmioty*: 

 

Lp. Lista podmiotów 

1  

2  

3  

 

□ OŚWIADCZAM/Y, że nie należę/należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)*. 

 

 

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

* Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, konieczne jest wymienienie w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej, oraz w 

razie konieczności przedstawienie dowodów, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 

 

 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 
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Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 

wykluczenia 
 
 

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ 
WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA 

NAJWYŻEJ 
 

PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT 
ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM VI UST. 2 SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych  

Załącznik nr 7 - wykaz osób  

 

 

 

 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 
 
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia  
Miejsce 

wykonania 
prac 

Termin realizacji  
Wartość 

robót 
brutto* 

 
Zamawiający 

(Inwestor) Nazwa zadania 
(inwestycji)  

 

Wskazanie 
rodzaju robót  
(tj. budowa / 

przebudowa)* 

początek koniec 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

(…)  
 

      

 

* Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.1 SIWZ. 

 

 

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 



Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 

ul. Poniatowskiego 4A 

76-200 Słupsk 

e-mail: biuro@pomorskieparki.pl, www.pomorskieparki.pl 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB 

 

Lp. Funkcja – zakres 
wykonywanych 

czynności 

Nazwisko i imię Kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i 

wykształcenie – zgodnie z 
wymaganiami SIWZ 

(numer uprawnień ze 
wskazaniem specjalności,  data 

nabycia uprawnień)** 

 
Podstawa 

dysponowania 

1. 
 
 

Kierownik budowy  
 
 
 

  

2. 
 
 

Kierownik robót branży 
elektrycznej 

 
 
 

  

 

** Wykonawca zobowiązany jest podać informacje w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 3.2 SIWZ. 

 

  

 

 

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

                                                                           (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 


