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Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych art. 11 ust. 8  
 
 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 
 

I. TERMINY: 
1.Ogłoszenie zamieszczono: 

1.1  W siedzibie Zamawiającego zamieszczono w dniu 30.08.2013.  r.   
1.2  Na stronie internatowej Zamawiającego w dniu 30.08.2013 r.   

2. Ogłoszenie zamieszczono na  portalu UZP dniu  30.08.2013 r.   
Ogłoszenie o zamówieniu  zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień  Publicznych pod nr 351184-
2013 z dnia 30.08.2013  r.  

  
3. Termin i miejsce składania ofert, wniesienia wadium: 
 
3.1 Termin składania ofert:  16.09.2013  r.  do godz. 9.00 - pok.  102 (sekretariat), ul.Szewska 37 we 
Wrocławiu. 
 
3.2. Termin i miejsce otwarcia ofert : 16.09.2013 r. o godz. 9.30 - pok. 213 bud. Starej Plebanii ZNiO ul. 
Nankiera 17, Wrocław. 
 
3.3. Termin i miejsce wniesienia wadium: 16.09.2013 r. do godz. 9.00 -  kasa – Dział Finansowo – Księgowy - 
pok. 212 bud. Starej Plebanii ZNiO, ul. Nankiera 17, Wrocław. 

 
 

SIWZ w formie drukowanej do pobrania w siedzibie Za mawiającego (pok. 207 b. Starej Plebanii),  za zaliczeniem 
pocztowym oraz w formie elektronicznej na stronie internatowej Zamawiającego -  www.oss.wroc.pl. 

 
II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM. 

 
ZAMAWIAJĄCY:  
Zakład Narodowy im. Ossolińskich  
adres: ul. Szewska 37, 50 – 139  Wrocław  
tel. (071) 344 – 44 – 71  
fax. (071) 344 – 85 – 61  
witryna www: www.oss.wroc.pl 
e-mail do kontaktów w sprawie zamówienia publicznego: magdalena.dworzynska@znio.pl. 

 
III. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp. 
2. Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
4.  Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy  z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), jeżeli przepisy PZP nie 
stanowią inaczej.  

5. Zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
10. Zamawiający nie przewiduje  wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 

Pzp.  
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.  
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13. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia 

podstawowego opisanego w specyfikacji. 
16. Na podstawie art. 36 ust 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie 

informację o części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega żadnej części 
zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.  

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
18. W przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b Pzp Wykonawca składający ofertę 

będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu będzie polegać przy realizacji zamówienia, posiadają 
uprawienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od każdego Wykonawcy składającego ofertę.  

19. Ceny usługi  w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie. 
20. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, 

Zamawiający zastosuje średni kurs NBP aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.  
 

21. Definicje: 
Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) tj. przedsiębiorcę w 
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są 
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w 
ramach wykonywania takiego zawodu, 
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dn. 16.02.207r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dn. 16.02.207r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, 
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.207r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 
 
Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
 
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; 
uprawnienia takie tworzą w szczególności: 
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 
zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy 
zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku 
przez takiego przedsiębiorcę. 

 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia -CPV:  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45442100-8 Roboty malarskie 
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej i architektonicznej 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. 
Grodzkiej 

 

1.1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu 
zgodnego z dokumentacją projektowo – kosztorysową, a także wszystkie prace jakie z technicznego 
punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania polegającego na naprawie 
nawierzchni tarasu: 
a) Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
b) Roboty posadzkowe – warstwa spadkowa 
c) Obróbki blacharskie 
d) Montaż odwodnienia tarasu 
e) Roboty malarskie 
f) Roboty stolarskie i parkieciarskie  
g) Roboty elektryczne 
h) Wywóz i utylizacja odpadów 

1.2. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy zgodnie  ze specyfikacją i projektem przy użyciu 
materiału izolującego nie gorszego niż IMBERAL RSB 55 z firmy Hahne. 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Roboty budowlane należy wykonać w następującej kolejności: 

a) zdemontować elementy oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) pod nadzorem Inspektora Nadzoru ze 
strony Zamawiającego– 10 szt. naświetlaczy, przedłużyć 3 istniejące obwody zasilające naświetlacze, 
ponownie zamontować oświetlenie 

b) zdemontować cokoły z płyt granitowych 
c) rozebrać posadzkę z płyt granitowych, 
d) płyty granitowe oczyścić i posortować, zweryfikować ilość płytek nadających się do ponownego 

wbudowania, zamówić brakującą ilość płytek granitowych szukając płyt o identycznych rozmiarach i 
grubości oraz zbliżonych uziarnieniem i kolorystyką do wbudowanych (dla  celów wyceny przyjęto 
ubytek płyt na poziomie 10 %), 

e) zdemontować odwodnienie liniowe,  
f) skuć zaprawę na której ułożone są płyty granitowe,  
g) rozebrać warstwę drenażową i izolację,  
h) skuć warstwę spadkową do warstwy wyrównawczej na płytach WPS,  
i) zdemontować 4 płyty WPS – dwie w miejscu załamania rury odpływowej do kratki ściekowej na 

wysokości włączenia rury do rury spustowej poza balustradą od strony dziedzińca, dwie w środku 
tarasu w miejscu planowanej lokalizacji nowego wpustu,  

j) zdemontować istniejący wpust oraz fragment rury równoległy do balustrady od strony dziedzińca 
odprowadzającej wodę do rury spustowej,  

k) wykonać izolację przeciwwodną na całej powierzchni stropu drewnianego nad sklepaniem niższej 
kondygnacji, wyprowadzić ją na ściany przestrzeni międzystropowej (na wysokość około 1 m) 

l) zdemontować rurę odprowadzającą wodę w starej lokalizacji, wyprowadzić rudę centralnie w środku 
tarasu i przygotować do osadzenia wpustu, 

m) zamontować zdemontowane wcześniej płyty WPS,  
n) wyrównać i poprawić warstwę wyrównawcza na płytach WPS, zaleca się wykonanie wylewki 

wzmacniającej, 
o) wykonać warstwy spadkowe z betony C25/30 na kruszywie drobnym, zbrojonego siatkami 

stalowymi posadzkowymi (φ 4 mm o oczku 150 x 150 mm), grubość posadzki od 4 cm przy wpuście 
do 12 cm na styku przy ścianach) 

p) przygotować bruzdy w ścianach wokół tarasu do wykonania izolacji,  
q) wykonać izolację przeciwwodną na całej powierzchni, wyprowadzić ja na ściany (do 10 cm powyżej 

docelowego poziomu tarasu) i wprowadzić w nacięcie w murze,  
r) osadzić i zaizolować wpusty zgodnie z projektem,  
s) wykonać obróbki blacharskie przy ścianach i wokół włazów rewizyjnych 
t) wykonać izolację na pasie obróbki leżącym na izolacji poziomej,  

u) naprawić ubytki tynku na ścianach ponad zamontowana izolacją,  
v) wypełnić silikonem trwale elastycznym szczeliny muru, w które wprowadzone zostały obróbki 

blacharskie,  
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w) pomalować (odświeżyć) ściany balustrad murowanych oraz ścian elewacji budynku i wieży wokół 
tarasów, zachować niezmienioną kolorystykę i rodzaj farby stosowany na obiekcie.  

x) Ułożyć warstwę żwiru o wymaganej grubości i luźno układać na nich płyty granitowe zgodnie z 
projektem. 

y) zabezpieczenie miejsca pod remontowanym tarasem – Sali pod Kopułą, magazynu Gabinetu Grafiki 
przed opadami deszczu lub innymi skutkami atmosferycznymi w czasie trwania realizacji umowy. 

z) zabezpieczenie balkonu Sali do Kopułą przed przedostaniem się zanieczyszczeń i kurzu do Sali pod 
Kopułą i zabezpieczenia ścian, podłogi, balustrady balkonu przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
przez wykonujących prace pracowników Wykonawcy  w czasie trwania realizacji umowy. 

aa) Ponadto – zaleca się oczyścić, zabezpieczyć i pomalować drzwi do wieży, stosując nowe grubsze 
uszczelki (obecne uszczelki nie spełniają swojej funkcji).  

 
1.4. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001 r z późn. zm. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania 
odbioru realizowanego zamówienia. 
 

1.5. Organizacja budowy: 
a) Organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
b) Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
c) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych 

nawierzchni lub obiektów sąsiadujących  do stanu z dnia przejęcia frontu robót.  
 

1.6. Warunki wykonawstwa: 
a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, 
b) Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających 

odpowiednie uprawienia budowlane i doświadczenie przy pracach na obiektach zabytkowych 
zgodnie z ustawą. Zmiana osób pełniących funkcję kierownicze na budowie, w stosunku do 
wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowej 
akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmieniana osoba winna spełniać warunki 
zawarte w siwz) 

c) Dopuszcza się wyłącznie materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat 
zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego.  
 

1.7. Przed wyceną przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich pomiarów z 
natury w obecności i pod kontrolą Zamawiającego. (wykonanie odkrywek na koszt Wykonawcy w 
budynku ZNiO). Termin dokonania pomiarów Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. W 
tym celu zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w miejscu,  gdzie wykonywane 
będą roboty budowlane – aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko 
wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty.  
 
Dokonanie wizji możliwe będzie po uprzednim zgłoszeniu do osoby upoważnionej: P. Ryszard 
Banach, tel. 71/344 85 61, wew. 109, w godz. 09:00-13:00. 
 
 Przeprowadzenie wizji u Zamawiającego jest możliwe  -  w godz. 09:00 – 13:00.  
 

 

1.8. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do siwz: 
 
A – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
B - projekt budowlany  
C – pozwolenie na budowę 
D – przedmiar robót 
E – pozwolenie konserwatorskie 
 

1.9.  Okres gwarancji -  15 lat  licząc od daty odbioru końcowego robót. 
 

1.10. Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z dokumentacja projektową, i zalecanymi do 
wykonania przez Wykonawcę pomiarami z natury w trakcie wizji lokalnej. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją, i pomiarami z natury w celu ich wyjaśnienia należy zwrócić 
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się do Zamawiającego, po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiającego zmiany należy uwzględnić w 
cenie oferty.  

1.11. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
wykonanych prac i przekazanie po jednym egzemplarzu Zamawiającemu i Miejskiemu 
Konserwatorowi Zabytków.  

1.12. Wszystkie prace muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który  zastrzega 
sobie prawo komisyjnego odbioru wykonanych prac oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania.  

1.13. Z uwagi na fakt, iż budynek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest wpisany do rejestru 
zabytków – prace muszą  być prowadzone i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje 
zgodne z § 7 ust. 1 i 2 oraz §  8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150 z dnia 30 czerwca 2014 r., poz. 1579).  

1.14. Wszystkie nazwy użyte w załącznikach do siwz należy traktować jako „typu” – Wykonawca 
może w takich przypadkach zaoferować materiały równoważne – odpowiednie o technologii, w 
której wykonywany jest przedmiot zamówienia.  

1.15. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie na Wykonawcy 
ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym wraz z 
uzyskaniem zgody osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Dokumenty zapewniające o 
równoważności materiałów muszą być dołączone do złożonej oferty. Na każde żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną oraz potwierdzenie zgodności z 
właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

1.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę na każdym etapie wykonania.  

1.17. Szczegółowy zakres i wartość prac określi harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany po 
podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 

1.18. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w momencie zawarcia umowy - polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł – obejmującej cały okres 
wykonania umowy.  

Uwaga: 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w dniu podpisania umowy aktualnej, polisy lub 

innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł.  

Polisa winna być ważna przez okres od rozpoczęcia realizacji umowy do chwili wygaśnięcia  rękojmi. 

 
 

U W A G A : 
Na Wykonawcy ciąży zabezpieczenie  budynku w którym Wykonawca,  będzie realizował przedmiot 

zamówienia, w szczególności: 
1) miejsca pod remontowanym tarasem – Sali pod Kopułą, magazynu Gabinetu Grafiki przed opadami 
deszczu lub innymi skutkami atmosferycznymi w czasie trwania realizacji umowy. 
 
2) zabezpieczenia balkonu Sali do Kopułą przed przedostaniem się zanieczyszczeń i kurzu do Sali pod 
Kopułą i zabezpieczenia ścian, podłogi, balustrady balkonu przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez 
wykonujących prace pracowników Wykonawcy  w czasie trwania realizacji umowy. 

 
W/w koszty obciążają wykonawcę prac remontowych i nie będą refakturowane przez Zamawiającego 

zgodnie z art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) 
 
 
2. Szczegółowe informacje formalne i techniczne: 
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na postawie  2 faktur  VAT, które zostaną wystawione po 

podpisaniu protokołów odbioru.  
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 
V. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ / MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści siwz.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że 
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wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku o którym 
mowa w pkt 1.  

3. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom bez ujawnienia źródła 
zapytania, którzy pobrali siwz, oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej ZNiO. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść 
siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali siwz oraz udostępni na stronie internetowej ZNiO. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i 
informuje o tym wykonawców, którzy pobrali siwz, oraz zamiesza informację na stronie internetowej ZNiO.  

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  
 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

       Termin realizacji zamówienia: 60 dni  od dnia podpisania umowy 
 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 
1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału w 

postępowaniu oceniane będą w systemie spełnia – nie spełnia. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 
i 2 tejże ustawy. 

3. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie 

spełnia”, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawców, wymienionych w rozdziale VIII   
siwz. 

 
I. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 
 
Brak wymogu. 

 
II. Wiedza i doświadczenie  
 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie wykonał – 2 roboty ogólnobudowlane (zakończone) 
w zakresie robót dekarsko-izolacyjnych w obiektach zabytkowych  -  o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł 
netto za każdą realizację. 
 
III. Potencjał techniczny 

 
    Brak wymogu. 
 

IV. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 

Za spełniających warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Zamawiający uzna Wykonawców, dysponujących co najmniej jedną osobą (kierownik 
budowy) spełniającą łącznie następujące wymagania : 
 
1) posiadania uprawień budowlanych do nadzorowania i kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno – 
budowlanej – legitymującą się aktualnym wpisem na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa  
 
2) spełniającą wymagania określone w przepisie § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
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rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) lub posiadającą równoważne 
zaświadczenie o kwalifikacjach, o którym mowa w §31 tego Rozporządzenia. 
 

V. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 

Wykonawca winien wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.: 1.000.000,00 zł brutto 

 
 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

 
Oferta formalna powinna zawierać następujące dokumenty: 
 

A. W celu wykazania, że spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy 
Pzp, do oferty należy dołączyć: 

 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2 
2. Wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia 

ofert, a jeżeli okresie prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – 
Załącznik nr 6 

3. Opłacona polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia.  

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –– 
załącznik nr 7  

5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawienia – 
Załącznik nr 8 

 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć: 

 
1. Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia Wykonawcy– art. 24 ust. 1 ustawy - Załącznik nr 3 
2. Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia Wykonawcy (osoba fizyczna) – art. 24 ust. 1 pkt. 2  
ustawy (oświadczenie o braku upadłości i likwidacji)– Załącznik nr 4 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;  
4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,   
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
(przypadku spółki cywilnej – wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenie o nie 
zaleganiu z opłacaniem podatków Urzędu Skarbowego wystawione oddzielanie na każdego wspólnika, jak 
również odrębne zaświadczenie dot. spółki cywilnej. ) 
5. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej -    
załącznik nr 9 
 

C. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu: 
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1 
2. Ogólna informacja o firmie – Załącznik nr 5 
3. Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik nr 10 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-14/2013 
 

 9

4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych 
dokumentów. (Pełnomocnictwo - musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania  
Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego lub notarialnie poświadczonej 
kopii oraz posiadać termin ważności, zgodny z niniejszym postępowaniem – jeśli dotyczy) 
5. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie.   
6. Zobowiązanie/a innych podmiotów wraz z dokumentami z punktu VIII.B. 1, 2, 3 4. 
7. Dowód wpłaty wadium. 
8. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.  

 
D. Oferta wspólna: 
W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum: 
1.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia stosowanie do art. 23 ust. 2 Pzp, winni 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
2. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 
występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
3.  Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, 
musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać 
z załączonych do oferty dokumentów - Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez 
uprawnionych w świetle dokumentów rejestracyjnych przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu 
notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem. 
4. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo: 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę. 
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej 
współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. 
5. Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza 
oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 
6. Dowód wniesienia wadium – dotyczy całego konsorcjum. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji 
lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, konieczne 
jest wymienienie w ich treści wszystkich Wykonawców, w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument. 
Wadium może być również wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez 
poszczególnych członków konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez 
poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych 
dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ. 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp 
– kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia. 
9. Oferta złożona przez konsorcjum musi spełniać następujące wymogi: 
1) należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum. Pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać 
wskazanie niniejszego postępowania; 
2) Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów 
składających ofertę;  
3) pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich 
podmiotów składających wspólną ofertę; 
4) realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika 
reprezentującego podmioty występujące wspólnie; 
5) wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym; 
6) zawierać wszystkie informacje dla każdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie z siwz. 
10. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki samodzielnie w 
zakresie określonym w punktach: B. 1, 2, 3, 4. Wymagane dokumenty, wymienione w powyższych punktach, 
muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie, celem potwierdzenia spełniania określonych warunków 
wymaganych przez zamawiającego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
 
E. Pozostałe informacje: 
1.  Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego 
bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z 
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zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje 
się za odrzuconą.   
1. 2. Wezwanie do złożenia wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów: 
a) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty  zawierające błędy, lub którzy 
złożyli  wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo  ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.  
b) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
c) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 
 
2. W przypadku,  o którym mowa w punkcie VIII.A.2. – w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody  
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może się zwrócić bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych 
informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.  

 
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dot. sytuacji finansowej i 
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp). 
 
4. Jeżeli Wykonawca nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu, a wykazując spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach (wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych) innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi  do realizacji zamówienia, w szczególności załączając do oferty pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia.  
W przypadku, gdy podmioty, z których zasobów korzysta Wykonawca, będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą również dokumenty wymienione w pkt. VIII.B. 1, 
2, 3 4. 
 
5. Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się 
o zamówienie odpowiedniego zasobu – należy wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, inne istotne okoliczności, w 
tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby  nierozerwalnie 
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia i bez 
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. wiedza i doświadczenie), taki dokument powinien 
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego pomiotu w wykonaniu zamówienia.  
 
 
F. Wykonawca zagraniczny: 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: 
1. w pkt VIII.B.2, 3, 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII.B.1, 2, 3, 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, a administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem.  
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3. Dokumenty z punktu 1. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składnia ofert, dokumenty z punktu 1. b winny być wystawione nie wczesnej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.   
 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z zamówieniem publicznym udziela upoważniony przedstawiciel  

Zamawiającego:  
 

Kwestie formalne : P. Magdalena Dworzyńska, tel. (071) 344 – 44 – 71 wew. 166;  e-mail:  
magdalena.dworzynska@znio.pl 

Kwestie merytoryczne: Inspektor Nadzoru – P. Ryszard Banach tel. (071) 344 – 44 – 71 wew. 109;  e-mail:  
ryszard.banach@znio.pl 

 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na 
numer 71/ 344 85 61 lub e-mailem magdalena.dworzynska@znio.pl.   Każda ze Stron może żądać potwierdzenia 
otrzymania fax . Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia 
uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.  
 
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany 
lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 
ustawy.  
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane 
przez Wykonawców zapytania.  
 
 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5.152,80 zł. (słownie: pięć tysięcy sto 
pięćdziesiąt dwa złote 80/100). 

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniężnej – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że 

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

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, 
poz. 275).  

3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku 
Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242. 
Wadium winno być na koncie Zamawiającego, nie później nie przed upływem terminu składania ofert. 
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.  

4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później 
niż przed upływem terminu składania ofert w kasie ZNiO. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za 
wyjątkiem pkt. 5.  

5. Termin i miejsce wniesienia wadium: 16.09.2013 r. do godz. 9.00 -  kasa – Dział Finansowo – Księgowy - 
pok. 212 bud. Starej Plebanii ZNiO, ul. Nankiera 17, Wrocław. 

6. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, 
natomiast oryginał  umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9. 

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia  
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem 
składania ofert.  
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10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. UWAGA:  W 
przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę 
gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.  

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z 
punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

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

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

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.  
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 1 Pzp).  
2. Bieg terminu 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 terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 
1. Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  
2. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą być złożone  w formie oryginałów lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych pomiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b 
ustawy Pzp - kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.  
5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do siwz. Do oferty 

powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez postanowienia siwz w szczególności 
wymienione w rozdz. VIII niniejszej siwz. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana są oni 
zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej współpracę najpóźniej w dniu podpisania umowy z 
Zamawiającym.  

7. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia 
takiej funkcji powinno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i winno być dołączone do oferty. (pełnomocnictwo 
musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii).  

8. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 
9. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność 

z  oryginałem przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań. 
10. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji, tj.: 
a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą 
być przetłumaczone na język polski, a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. 
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;  
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b) wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

c) wszystkie zapisane strony  oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, a wszystkie 
poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

d) strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. Całość oferty 
powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 

e) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i 
nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to 
znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko 
podpisującego.  

f) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 
Wykonawcę.  

g) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w 
inny sposób. 

11.  Oferta złożona przez wykonawcę, winna być opisana następująco: 
 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych art. 11 ust. 8  
 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 

nie otwierać do 16.09.2013 r. do godz. 9.30 
 

12. Udostępnienie dokumentacji przetargowej odbywać się będzie zgodnie z art. 96 ust 3 według poniższych 
zasad: 
12.1  Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
12.2  Zamawiający wyznacza termin, miejsce udostępnienia dokumentacji 
12.3  Zamawiający wyznaczy osobę w której obecności dokonana zostanie czynność udostępniania. 
12.4  Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
pracy. 
12.5. Zamawiający, zgodnie z art. 89 Pzp odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą, 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt. 3 Pzp, 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, 
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub nie zaproszonego do składania ofert. 
6) zawiera błędy  w obliczeniu ceny,  
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, 
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne.  
 
XIII. MIEJSCE, SPOSÓB  ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2013 r. do godz. 9.00 w pok. 102 (sekretariat,) 

Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do 

siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego 

przed terminem składania ofert. 
Zawiadomienie o  zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do pok. 102 (sekretariat) Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich w nieprzekraczalnym terminie 16.09.2013 r. do godz. 9.00 
a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami  „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W 
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę  o złożeniu oferty 
po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.  

5. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy 

"WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 
7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, 

których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną 
dołączone do oferty. 

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje kwotę (brutto), 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 
a) stan i ilość kopert, które  zawiera otwierana oferta; 
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 
c) informacje dotyczące ceny. 

10. Wyżej wymienione informacje  przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu, 
na ich wniosek. 

11. Protokół wraz z załącznikami, tj: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia.  

12. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac 
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie 
wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania.  

13. Nie ujawnione zostaną informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu 
ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust 4 Pzp.  

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, 
oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.  

 
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1.1  W formularzu oferty należy  podać cenę oferty: 
a) bez podatku VAT (netto), 
b) kwotę podatku VAT,  
c) łącznie z podatkiem VAT (brutto). 
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,. Zamawiający nie uzna za oczywista omyłkę i nie będzie poprawiał 
błędnie ustalonego podatku VAT.  
1.2 Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Organizatora, odnoszące 
się do przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie pracowników, koszty dojazdów, pracy niezbędnego sprzętu, opinii, 
zysk Oferenta oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty w tym podatek VAT. itd. 
1.3 Cena za każdy z elementów określonych w ofercie może być tylko jedna; nie dopuszcza się 
wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak aby wyliczona cena 
za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Organizatora przeliczeń itp. 
działań w celu jej określenia. 
1.4 Zgodnie z art. 87 ust 2 Zamawiający poprawia  w ofercie – oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
1.5 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
1.6 Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 
1.5 Wykonawca określi ceny jednostkowe w zł na wszelkie usługi wymienione w siwz. Ceny jednostkowe 
określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 
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XV. OPIS KRYTERIÓW WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
a) Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 
b)  Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które 
oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie 
każdego kryterium. 
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. 
4. Oferty zostaną poddane ocenie przez członków Komisji Przetargowej na podstawie  następującego 
kryterium i jego znaczenia 
 
l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 
 
  Cena   100 % 
 
5. Przyjmuje się, że  najwyższą ilość punktów, tj. 100 otrzyma oferta przedstawiająca najniższą cenę 
wpośród cen zawartych w ważnych ofertach na wykonanie usługi. 
6. Pozostałe oferty punktowane będą w oparciu o następujący wzór. 
 
Kryterium „cena oferty brutto” –  100 % będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę  
na  formularzu cenowym. 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 
wynikającą z działania: 
                        C min 
C   = ---------------------  x  100   
                         C x               
 
C- liczba punktów uzyskanych za kryterium cena. 
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ważnych ofert 
C x – cena oferty badanej 
 
7. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów w ocenie punktowej. 
8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
 
XVI. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 

 
1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 
mających wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp.  

2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wymaganym terminie lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
 

XVII. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 
Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn  
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez 
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Pzp. 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego 
postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 
 
XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH 

JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-14/2013 
 

 16

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę lub  adres 

zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie jej wyboru, przyznaną punktację w każdym kryterium (jeśli 
wystąpi), łączną punktację.  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
d) terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.  

2. Zamawiający zamieszcza w/w informację, a o których mowa w pkt. 1 a, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia umowy w 
terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty drogą faksową, pocztą elektroniczną albo 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia w inny sposób.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

5. Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia: 
a) umowy lub innego dokumentu regulującego współpracę podmiotów występujących wspólnie, 

potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym 
termin, na jaki została zawarta umowa nie może być krótszy niż realizacja zamówienia. (jeśli dotyczy)  

b) pełnomocnictwo - jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów (wino być przedstawione w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) 

c) potwierdzenie wniesienia zapieczenia należytego wykonania umowy  (jeśli dotyczy) 
d) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – uprawień i przynależności do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego.  
e) polisa lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1.000.000,00 zł – obejmującej cały 
okres wykonania umowy.  

 
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 
1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany  jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości  10 % ceny ofertowej zamówienia. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach: 
a) pieniądzu – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że 
zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych,  
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została 
złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane stwierdzenia: 
a) wykaz wszystkich wykonawców składających ofertę,  
b) o tym, że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie 
został wykonany należycie, 
c) wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w punkcie 2 
nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, 
d) termin ważności.  
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo 
płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.  
5. W przypadku wniesienia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gwarancji 
bankowych, treść dokumentów winna zawierać zapis zapewniający Zamawiającemu możliwość doręczenia 
Gwarantowi wezwania do zapłaty w terminie 14 dni od terminu upływu ważności gwarancji.  
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zapieczenia na jedna lub kilka form.  
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należyte wykonanie. 
 
 
XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY, PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA 
ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.  
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 
 

Oznaczenie okoliczności Zakres zmian w umowie 
W przypadku zmiany 
ustawowej wysokości podatku 
od towarów i usług VAT 

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy względem 
robót jeszcze niewykonanych, względem których 
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce o wysokość 
zmienionej stawki podatku VAT; 

W przypadku zmiany 
przepisów prawa dotyczących 
przedmiotu umowy 

A. Zmiana przedmiotu umowy 
B. Zmiana terminu wykonania umowy 
C. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeżeli 
zmiana przepisów prawa wpływa na konieczność zastosowania 
innych rozwiązań technologicznych – wynagrodzenie zostanie 
ustalone na podstawie cen jednostkowych robót, robocizny, 
materiałów i sprzętu wg średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym 
nastąpiła zmiana przepisów prawa, a dla nakładów i robót nie 
występujących w SEKOCENBUDZIE – wg cen rynkowych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności 
aktualizacji rozwiązań 
mających zastosowanie w 
realizacji niniejszej umowy ze względu 
na postęp technologiczny jeżeli zmiana 
taka powoduje: 
-obniżenie kosztów eksploatacji lub 
konserwacji budynku lub urządzenia lub 
- zmiana taka powoduje poprawę 
parametrów technicznych lub 
- zmiana taka jest korzystna z uwagi na 
postęp technologiczny, 

A. Zmiana treści umowy celem dostosowania do 
potrzeb Zamawiającego 
B. Zmiana przedmiotu umowy 
C. Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy 

W przypadku konieczności 
wprowadzenia robót zamiennych, 
których konieczność zastosowania 
ujawniła się w trakcie realizacji robót, a 
zmiana jest korzystna dla  
Zamawiającego 

A. Zmiana przedmiotu umowy 
B. Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy 

W przypadku braku uzasadnienia dla 
wykonania robót objętych siwz, która to 
okoliczność ujawniła się w trakcie 
realizacji robót, a zmiana jest korzystna 
dla Zamawiającego 

A. Zmiana przedmiotu umowy 
B. Zmiana terminu wykonania umowy 
C. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że 
wynagrodzenie za roboty, które nie będą wykonywane nastąpi wg. 
Kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w przypadku braku wskazania 
w nim cen jednostkowych na podstawie cen jednostkowych robót, 
robocizny, materiałów i sprzętu wg średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym 
następuje zmiana umowy, a dla nakładów i robót nie występujących 
w SEKOCENBUDZIE – wg cen rynkowych zaakceptowanych 
przez Zamawiającego; 

W przypadku procedur organów 
administracji wpływających na 
możliwość realizacji przedmiotu umowy 
w  terminie 

Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy 

W przypadku konieczności zmian 
terminu wykonania umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego  
 

Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy 

W przypadku wystąpienia  zdarzeń siły 
wyższej rozumianej  jako zdarzenie 
zewnętrzne,  niemożliwe do 
przewidzenia i  niemożliwe do 
zapobieżenia,  uniemożliwiające 
realizację  umowy na zasadach w niej  

Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy 
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określonych 
 
Zmiana osoby/osób 
wskazanych jest dopuszczalna 
względem oferty Wykonawcy w 
przypadku: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń 
losowych, 
b) jeżeli zmiana będzie konieczna z 
powodu okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy, 
c) żądania Zamawiającego w przypadku: 
niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania obowiązków przez daną 
osobę. W takim przypadku Zamawiający 
przedstawia stosowny wniosek  do 
Wykonawcy, natomiast Wykonawca jest 
zobowiązany do zmiany osoby w 
terminie 14-dni od dnia doręczenia 
wniosku. 

Zmiana osób wskazanych w ofercie i umowie 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy 

Zmiana zmiany podwykonawcy na 
podwykonawcę 

 

Zmiana zakresu robót powierzonych 
podwykonawcom 

 

Rezygnacja przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy – w 
takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy 
planowymi świadczeniami. 

 

 
2. Nie stanowi zmiany w rozumieniu art. 144 Pzp: 

a)  skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych 
b)  zmiana danych związanych  z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy np. zmiana rachunku 
bankowego, siedziby itd. 
c)  zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY. 
 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n. ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 
 
Dnia 30.08.2013  r.  

 

 

 

     Dyrektor ZNiO 

(-) dr Adolf Juzwenko     
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Załącznik Nr 1 
Miejsce i data …………………… 

 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
……....................................................... 
……....................................................... 
……...................................................... 

 

Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa adres 

Wykonawca (……................................................) (……..................) 

Wykonawca (……................................................) (……..................) 

 

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (……..................................................................................) 

E-mail (……..................................................................................) 

 

Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie dla ww. zamówienia, niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że: 
1. Oświadczamy, że ceny jednostkowe określone na formularzu cenowym będą stałe w całym okresie 

obowiązywania umowy. 
2. Oświadczamy, że oferowany przez Nas przedmiot umowy odpowiada warunkom określonym przez 

Zamawiającego w SIWZ . 
3. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w 

SIWZ. 
4. Oferuję(emy) wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, 

zmianami treści siwz oraz jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami, zgodnie z dokumentacją 
techniczną, dokonaną wizją w terenie.  
 

5. Cena  oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi: 
 
Cena oferty brutto  zamówienia:  …………………………… 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: .....................................................................................................................................) 
 
podatek VAT: ................................................................. 
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6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 zawiera wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu 
umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartym specyfikacji oraz zostało skalkulowane w oparciu 
o następujące czynniki produkcji w branży ogólnobudowlanej:  
a) stawka robocizny rg = ............. zł./rg  
b) koszty zaopatrzenia Kz = .............. % od materiałów (M)  
c) koszty pośrednie Kp = ............. % od robocizny (R) i sprzętu (S)  
d)zysk Z =..............% od (R,iS+Kp). 

7. Okres gwarancji -  15 lat  licząc od daty odbioru końcowego robót. 
8. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane 
istnieniem wad ukrytych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót oraz za powstałe szkody przy usuwaniu 
tych wad.   

9. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

10. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w 
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

11. Składam(y) niniejszą Ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 

12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

13. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki 
związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna. 

14. Oświadczamy, pod rygorem wkluczenia z postępowania a także pod groźba odpowiedzialności karnej (art. 
233, 297 k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach 
są kompletne, prawdziwe, dokładne w każdym szczególe opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 
składania ofert.  

15. Przedmiot zamówienia zamierzam/y zrealizować bez udziału  / z udziałem podwykonawców.  

Część zamówienia, której wykonanie zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om obejmuje: 

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

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

16. Informacje objęte tajemnicą 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) muszą być oznaczone 
klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica przedsiębiorstwa”, 

 

 

 

 

Data ................................          ..................................................... 
podpis osoby upoważnionej do 

reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 2 

 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
 

Oświadczenie 
o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 r, poz. 759 z późn. zm.) 

 
 
 
 

Przystępując do udziału  w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu 

nieograniczonym, oświadczam/my że spełniamy warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Pzp. 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 

 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, polegać będzie 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, należy przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania do dyspozycji niezębnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
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Załącznik nr 3 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621 - 14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 
 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
 

Oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.  24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu 
nieograniczonym, oświadczam/y, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.  
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 4 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621 - 14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 
 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

( osoba fizyczna) 
 
 

 
Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art.  24 ust. 1 pkt. 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w w/w przetargu 
nieograniczonym, oświadczamy, że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.  
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
 
 

 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 5 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych art. 11 ust. 8  
 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
OGÓLNA INFORMACJA O FIRMIE: 

Nazwa firmy  
 
 
 

Adres 
 

 
 
 
 

Telefon, fax 
 

 

E-mail 
 

 

NIP 
 

 

Regon 
 

 

Strona internetowa  - http  
 

Nr konta bankowego 
 
 

 
 

Data założenia firmy 
 
 

 

Pełnomocnik do 
reprezentowania w 
postepowaniu i zawarcia 
umowy – imię i nazwisko, 
tel., adres (jeśli dotyczy) 
 

 

Nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za realizację 
niniejszego zamówienia 
 

 

 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 6 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

wykaz wykonanych robót budowlanych  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a 
jeżeli okresie prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

Nazwa Przedsięwzięcia 
/Rodzaj roboty 

Zamawiający 
(nazwa i adres) 

Numer 
kontaktowy 

Obiekt 
zabytkowy – 

numer 
Zakres robót 

Okres 
realizacji 

(pełne daty 

od ... do ...) 

Miejsce 
realizacji 

Wartość 
realizacji 

 

 

 

      

   

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć DOWODY potwierdzające że roboty budowlane  zostały 

wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 7 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W  REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe / 

doświadczenie 

Wykształceni
e/ nr 

uprawnień 

Zakres 
wykonywanych 

czynności  

Wykonawca 
dysponuje 
osobami * 

Wykonawca 
będzie 

dysponował 
osobami ** 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 
* jeżeli Oferent dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 6 
** jeżeli Oferent będzie dysponował wskazaną w danym wierszu osobą należy w kolumnie nr 7 podać nazwę 
podmiotu, który udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania wskazanych w 
kolumnie nr 7 podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 
 
UWAGA: 
W momencie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, wraz z 
dokumentem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 
 
 
 

 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 8 
 
 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 
publicznych art. 11 ust. 8  

 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie dot. uprawnień 

 
oświadczam, że osoba (kierownik budowy), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu  
zamówienia, posiada wymagane uprawnienia tj: 
 
1) uprawienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – 
legitymującą się aktualnym wpisem na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
2) spełnia  wymagania określone w przepisie § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) lub posiadającą równoważne zaświadczenie o 
kwalifikacjach, o którym mowa w § 31 tego Rozporządzenia. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 

 
 
Uwaga: 
W momencie podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, wraz z 
dokumentem potwierdzającym przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.  
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 9 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-14/2013 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień 

publicznych art. 11 ust. 8  
 
 

Naprawa nawierzchni tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
Oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

 
 
 
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w w/w postępowaniu oświadczam, że na dzień składania 
ofert Wykonawca *: 
 
 
    nie należy do grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) 
 
    należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* należy zaznaczyć właściwie przy użyciu znaku X 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. Nr 50, poz. 331, z póź. zm) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę.  
 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji firmy 
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Załącznik nr 10 
Wzór umowy 

 
 

zawarta w dniu ..................... we Wrocławiu pomiędzy: 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław wpisanym do KRS w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000090878  
reprezentowanym przez : 
dr Adolfa Juzwenkę  - Dyrektora  Zakładu  
zwanym dalej Zamawiającym 
 a: 
.................................................................. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
zawarta została umowa następującej treści: 

 
 

§ 1 
1. W wyniku przeprowadzonego  przetargu  nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania, zgodnie z przekazaną przy tej umowie dokumentacją, robotę budowlaną  - Naprawa nawierzchni 
tarasu budynku głównego od strony ul. Grodzkiej, DZP-2621-14-2013,zwaną dalej przedmiotem umowy 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, specyfikacją wraz z załącznikami, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, 
specyfikacją techniczną, przepisami bhp, p.poż, i BIOZ. 
 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania polegającego na naprawie nawierzchni tarasu: 

a) Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
b) Roboty posadzkowe – warstwa spadkowa 
c) Obróbki blacharskie 
d) Montaż odwodnienia tarasu 
e) Roboty malarskie 
f) Roboty stolarskie i parkieciarskie  
g) Roboty elektryczne 
h) Wywóz i utylizacja odpadów 

 
3. Wykonawca winien zrealizować przedmiot umowy zgodnie  ze specyfikacją i projektem przy użyciu 
materiału izolującego nie gorszego niż IMBERAL RSB 55 z firmy Hahne  
 
4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z 
dokumentacją projektowo – kosztorysową, a także wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia są 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania polegającego na naprawie nawierzchni tarasu budynku 
głównego od strony ul. Grodzkiej: 
Roboty budowlane należy wykonać w następującej kolejności: 

a) zdemontować elementy oświetlenia zewnętrznego (iluminacji) pod nadzorem Inspektora Nadzoru 
ze strony Zamawiającego– 10 szt. naświetlaczy, przedłużyć 3 istniejące obwody zasilające 
naświetlacze, ponownie zamontować oświetlenie 

b) zdemontować cokoły z płyt granitowych 
c) rozebrać posadzkę z płyt granitowych, 
d) płyty granitowe oczyścić i posortować, zweryfikować ilość płytek nadających się do ponownego 

wbudowania, zamówić brakującą ilość płytek granitowych szukając płyt o identycznych 
rozmiarach i grubości oraz zbliżonych uziarnieniem i kolorystyką do wbudowanych (dla  celów 
wyceny przyjęto ubytek płyt na poziomie 10 %), 

e) zdemontować odwodnienie liniowe,  
f) skuć zaprawę na której ułożone są płyty granitowe,  
g) rozebrać warstwę drenażową i izolację,  
h) skuć warstwę spadkową do warstwy wyrównawczej na płytach WPS,  
i) zdemontować 4 płyty WPS – dwie w miejscu załamania rury odpływowej do kratki ściekowej na 

wysokości włączenia rury do rury spustowej poza balustradą od strony dziedzińca, dwie w środku 
tarasu w miejscu planowanej lokalizacji nowego wpustu,  

j) zdemontować istniejący wpust oraz fragment rury równoległy do balustrady od strony dziedzińca 
odprowadzającej wodę do rury spustowej,  

k) wykonać izolację przeciwwodną na całej powierzchni stropu drewnianego nad sklepaniem niższej 
kondygnacji, wyprowadzić ją na ściany przestrzeni międzystropowej (na wysokość około 1 m) 
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l) zdemontować rurę odprowadzającą wodę w starej lokalizacji, wyprowadzić rudę centralnie w 
środku tarasu i przygotować do osadzenia wpustu, 

m) zamontować zdemontowane wcześniej płyty WPS,  
n) wyrównać i poprawić warstwę wyrównawcza na płytach WPS, zaleca się wykonanie wylewki 

wzmacniającej, 
o) wykonać warstwy spadkowe z betony C25/30 na kruszywie drobnym, zbrojonego siatkami 

stalowymi posadzkowymi (φ 4 mm o oczku 150 x 150 mm), grubość posadzki od 4 cm przy 
wpuście do 12 cm na styku przy ścianach) 

p) przygotować bruzdy w ścianach wokół tarasu do wykonania izolacji,  
q) wykonać izolację przeciwwodną na całej powierzchni, wyprowadzić ja na ściany (do 10 cm 

powyżej docelowego poziomu tarasu) i wprowadzić w nacięcie w murze,  
r) osadzić i zaizolować wpusty zgodnie z projektem,  
s) wykonać obróbki blacharskie przy ścianach i wokół włazów rewizyjnych 
t) wykonać izolację na pasie obróbki leżącym na izolacji poziomej,  

u) naprawić ubytki tynku na ścianach ponad zamontowana izolacją,  
v) wypełnić silikonem trwale elastycznym szczeliny muru, w które wprowadzone zostały obróbki 

blacharskie,  
w) pomalować (odświeżyć) ściany balustrad murowanych oraz ścian elewacji budynku i wieży wokół 

tarasów, zachować niezmienioną kolorystykę i rodzaj farby stosowany na obiekcie.  
x) Ułożyć warstwę żwiru o wymaganej grubości i luźno układać na nich płyty granitowe zgodnie z 

projektem. 
y) zabezpieczenie miejsca pod remontowanym tarasem – Sali pod Kopułą, magazynu Gabinetu Grafiki 

przed opadami deszczu lub innymi skutkami atmosferycznymi w czasie trwania realizacji umowy. 
z) zabezpieczenie balkonu Sali do Kopułą przed przedostaniem się zanieczyszczeń i kurzu do Sali pod 

Kopułą i zapieczenia ścian, podłogi, balustrady balkonu przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez 
wykonujących prace pracowników Wykonawcy  w czasie trwania realizacji umowy. 

aa) Ponadto – zaleca się oczyścić, zabezpieczyć i pomalować drzwi do wieży, stosując nowe grubsze 
uszczelki (obecne uszczelki nie spełniają swojej funkcji).  

 
 

5. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 
r z późn. zm. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia. 
 
6. Organizacja budowy: 

a) Organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
b) Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
c) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych 
nawierzchni lub obiektów sąsiadujących  do stanu z dnia przejęcia frontu robót.  
 

7. Warunki wykonawstwa: 
a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, 
b) Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie 

uprawienia budowlane i doświadczenie przy pracach n obiektach zabytkowych zgodnie z ustawą. Zmiana 
osób pełniących funkcję kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w 
trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowej akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
(zmieniana osoba winna spełniać warunki zawarte w siwz) 

c) Dopuszcza się wyłącznie materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z 
aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  

 
 

8.Paramenty techniczne przeszkleń (zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami) powinny posiadać 
dokument  dopuszczający do stosowania jej w budynkach użyteczności publicznej, np. aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności produktów z zharmonizowana normą PN-EN 14351 – 1:2006 lub równoważnego 
dokumentu.  
 
9. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 
r. z późn. zm. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia. 
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10.Organizacja budowy: 
a) Organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
b) Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 
c) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni 
lub obiektów sąsiadujących  do stanu z dnia przejęcia frontu robót. 
  

11.Warunki wykonawstwa: 
a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, 
b) Kierowanie robotami sprawowane jest  przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie 
uprawienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcję kierownicze na budowie, w stosunku do 
wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowej akceptacji i 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. (zmieniana osoba winna spełniać warunki zawarte w siwz) 
c) Dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z 
aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  
 

12.Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do siwz: 
 
A – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
B - projekt budowlany  
C – pozwolenie na budowę 
D – przedmiar robót 
E – pozwolenie konserwatorskie 
 

13. Okres gwarancji -  15 lat  licząc od daty odbioru końcowego robót. 
 
14. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac i 
przekazanie po jednym egzemplarzu Zamawiającemu i Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.  
 
15. Wszystkie prace muszą być uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków, który  zastrzega sobie prawo 
komisyjnego odbioru wykonanych prac oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania.  

 
16. Z uwagi na fakt, iż budynek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jest wpisany do rejestru zabytków – 
prace muszą  być prowadzone i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodne z § 7 ust. 1 i 2 oraz §  
8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 z dnia 30 czerwca 2014 r., poz. 1579).  
 
17.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania przedmiotu umowy przez  Wykonawcy na 
każdym etapie wykonania.  
 
18. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie na  Wykonawcy  ciąży 
obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym wraz z uzyskaniem zgody 
osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną 
oraz potwierdzenie zgodności z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 
 
19. Szczegółowy zakres i wartość prac określa harmonogram rzeczowo – finansowy będący załącznikiem do 
umowy.  Wykonawca winien przedstawić harmonogram w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.  
 
20. Na Wykonawcy ciąży zabezpieczenie  budynku w którym Wykonawca,  będzie realizował przedmiot 
zamówienia, w szczególności: 
1) miejsca pod remontowanym tarasem – Sali pod Kopułą, magazynu Gabinetu Grafiki przed opadami 
deszczu lub innymi skutkami atmosferycznymi w czasie trwania realizacji umowy. 
 
2) zabezpieczenia balkonu Sali do Kopułą przed przedostaniem się zanieczyszczeń i kurzu do Sali pod 
Kopułą i zabezpieczenia ścian, podłogi, balustrady balkonu przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
przez wykonujących prace pracowników Wykonawcy  w czasie trwania realizacji umowy. 
 
W/w koszty obciążają wykonawcę prac remontowych i nie będą refakturowane przez Zamawiającego 
zgodnie z art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.) 
 



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego   DZP-2621-14/2013 
 

 32 

21. Wykonawca przedstawił polisę/ inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę………………. (kwota min. 
1.000.000,00 zł. ) o numerze ……………….. z dnia ……………………… Polisa jest ważna przez okres od 
rozpoczęcia realizacji umowy do chwili wygaśnięcia  rękojmi. 
 

§2. 
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawca lub wnioskiem złożonym w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom.  
2. Wykonawca na 5 dni przed terminem wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą wraz z kosztorysem ofertowym. Projekt 
umowy musi określać takie same warunki gwarancji i rękojmi oraz ten sam termin zakończenia 
zamówienia, jak w umowie Zamawiającego z Wykonawcą. Ceny zawarte w kosztorysie ofertowym 
podwykonawcy nie mogą przekraczać cen wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

3. Zamawiający w terminie 4 dni od otrzymania wniosku po dokonaniu analizy dokumentów wymienionych 
w ust.2 niniejszego paragrafu, może odmówić udzielenia  zgody. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  umowy z Podwykonawcą 
lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, nie odmówi udzielenia zgody na piśmie, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy z 
podwykonawcą. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  z Podwykonawcą.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy pomocy  
podwykonawców, to przed każdym rozliczeniem finansowym, wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego im z tytułu 
wykonania robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania płatności pełnej kwoty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy. Potwierdzenia o których mowa winny być pokwitowane przez podwykonawcę. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozliczył się z zatrudnionymi przy realizacji zamówienia 
podwykonawcami przed terminem płatności końcowej faktury Wykonawcy realizację zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego. Dostarczenie 
powyższego pisma będzie stanowić warunek zapłaty końcowej faktury Wykonawcy. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez  Wykonawcę  i dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zmawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności 
przysługującej Wykonawcy.  

9.   Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. 
10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za  wykonanie 

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

11. W przypadku jeżeli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom Podwykonawcy i na skutek  tych zapewnień 
Zamawiający odmówi zapłaty na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca jest   zobowiązany wziąć udział w 
toczącym się sporze i zwrócić Zamawiającemu wszelkie  związane z nim koszty jak również kwoty 
uiszczone na mocy orzeczenia sądowego. 

12. Na roboty wykonane przez podwykonawców, gwarancji udziela Wykonawca.  
 

§3. 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac robót w terminie do 5 dni od daty obustronnie podpisanej umowy. 
Termin ten jest równocześnie terminem rozpoczęcia prac. 
2. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie – 60 dni od dnia podpisania umowy. 
 
 

§ 4. 
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie: …………………………………….. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. tekst jednolity). 
 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ……………………………………… 
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§ 5. 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 
3) dokonanie odbioru końcowego, 
4) odpłatne zapewnienie Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody dla celów związanych z 
wykonaniem zamówienia. 
 
2.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót, 
2) zagospodarowanie terenu robót i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych, 
3) utrzymanie porządku na terenie robót w czasie realizacji zamówienia, 
4) oznaczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu robót, 
5) przeprowadzenie prób i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych na własny koszt, 
6) zgłoszenie Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
7) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich 
wykonania, jeśli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
8) po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz 
uporządkowanie terenu robót do stanu umożliwiającego przekazanie przedmiotu zamówienia użytkownikowi, 
9) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat 
technicznych oraz gwarancji producentów na użyte materiały i na zamontowane urządzenia, 
10) stosowanie się do przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
11) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przyjmując skutki finansowe 
z tego tytułu. 
 
3. Koszty poboru energii elektrycznej i wody przez Wykonawcę zostaną ustalone ustalone na podstawie 
odczytów z subliczników zamontowanych przez Wykonawcę na koszt własny. Obciążenie Wykonawcy kosztem 
energii elektrycznej i wody nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po zakończeniu realizacji prac. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. i ponosi odpowiedzialność za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w 
związku z prowadzonymi robotami remontowo-budowlanymi. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 
 

§ 7. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną 
wykonawczą, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu 
należytej staranności, z materiałów i urządzeń własnych, w sposób nie powodujący naruszenia substancji 
budynku i nie kolidujący z bieżącą pracą Zamawiającego. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo Budowlane). 
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą. 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie wymagane wyniki badań i prób, atestów, certyfikatów i 
świadectw zgodności zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

§ 8. 
1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, na podstawie oferty cenowej Wykonawcy na kwotę: 
netto …………….zł (słownie: ………………………………) 
brutto …………….zł (słownie: ………………………………) 
na warunkach określonych niniejszą umową. 
2. Na fakturze dostarczonej Zamawiającemu, Wykonawca poda cenę netto, VAT, cenę brutto, wartość oraz 
termin płatności. Fakturowaniu nie podlegają koszty transportu. 
3. Zapłata nastąpi na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy wskazany, po podpisaniu 
protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  prawidłowej faktury. 
4. Za dzień zapłaty strony uzgadniają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Kosztorysy ofertowe zostały opracowane przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy kosztowo-cenowej: 
- kosztorysowa stawka robocizny ( R )                                      ……… zł/rg 
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich (Ko)                            ……… %/R+S/ 
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- wskaźnik narzutu zysku ( Z )                                                   ……… %/R+S+Ko/ 
- wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Kz mat)       ……….%/M/ 
 

§ 9. 
1. Wykonawca wystawi fakturę częściową i końcową za przedmiot zamówienia. 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury częściowej i końcowej 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowe protokoły odbioru  przedmiotu umowy, zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 
3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest rozliczana. 
W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w sposób niezgodny z przepisami lub bez podania numeru 
umowy, faktura zostanie zwrócona Wykonawcy, co spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy, aż do 
czasu przedłożenia faktury prawidłowo sporządzonej. Za takie opóźnienie zapłaty Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności. 
4. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w terminie 7 dni od daty 
podpisania protokołu odbioru robót, a Zamawiający uiści zapłatę w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo 
skompletowanych dokumentów rozliczeniowych (prawidłowo wystawiona faktura, protokół odbioru) w formie 
przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.  
 

§ 10. 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, tj. 
………………. zł (słownie: …………………………………………………………). 
2. Zabezpieczenie wniesione zostało w formie: …………………… 
3. Jeśli zabezpieczenie nie zostanie zarachowane na pokrycie roszczeń Zamawiającego, zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Zamawiający jest uprawniony do pozostawienia kwoty stanowiącej 30% wysokości zabezpieczenia, 
tj…………….. zł (słownie: ……………………………………../100) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jeśli nie zostanie zarachowana na pokrycie roszczeń Zamawiającego, będzie 
zwrócona Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi. 
6. Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego maksymalnego dla zakresu robót ustalonego 
w postępowaniu.  Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg 
cen przyjętych w kosztorysie ofertowym. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie 
określonych w przedmiarze kosztorysu, wynagrodzenie ustalone będzie po spełnieniu warunków określonych w 
§ 15. 
 

§ 11. 
1. Strony ustalają następujące kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

dla poszczególnych zadań: 
a) Zamawiający mogą naliczyć Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w przypadku, gdy opóźnienie w 
wykonaniu robót uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, a w przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe jak 10 dni kara umowna ulegnie 
podwyższeniu o 100 %, 

c) za nierealizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór Inwestorski lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną   w wysokości  1.000,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia w realizowaniu polecenia, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót, liczonej jako dzień roboczy z winy Wykonawcy   w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, 

e) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

f) w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez 
inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót dłuższej jak 5 dni, Organizator ma prawo 
odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego lub ma prawo  w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 5 dni od daty 
przekazania placu budowy lub stwierdzenia przez inspektora nadzoru nieuzasadnionej przerwy     w 
realizacji robót dłuższej jak 5 dni naliczyć karę umowną za każdy dzień zwłoki  w wysokości  1.000,00 zł  
za każdy dzień, 

g) w przypadku nieuzasadnionego nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę  w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie - Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego lub Zamawiający 
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ma prawo egzekwować kary umowne  za każdy dzień zwłoki w przejęciu placu budowy w wysokości 
1.000,00 zł za każdy dzień. 

h) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego 
w trybie § 2 ust. 2,  Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na 
zatrudnienie tego podwykonawcy w trybie § 2 ust. 2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 
uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu 
kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 8 pkt 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12. 

1. Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów; 
1) robót zanikających lub podlegających zakryciu – w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę; 
2) odbiorów częściowych, 
3) odbioru końcowego. 
2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
3. Wykonawca (kierownik robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. 
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o 
osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
5. Odbioru dokonują upoważnieni do czynności odbioru przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy 
udziale przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
6. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonanych robót oraz 
niezbędne protokoły wyników badań i prób. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien 
zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: ustalenia co do zgodności wykonanych robót 
z umową, wykaz ujawnionych wad, decyzję Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu 
umowy, termin usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, itp., oświadczenia i 
wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Roboty 
zanikające będą odbierane sukcesywnie po zgłoszeniu. 
7. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 
8. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 
a) jeśli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Obniżenie 
wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość wykonanych prac bez wad pozostaje do 
wartości wykonanych prac z wadami. 
b) jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – od umowy odstąpić 
lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
10. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 
11. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w § 11 niniejszej umowy. 
 

§ 13. 
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres 36 miesięcy, liczony od daty 
podpisania końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru robót budowlanych bez wad i usterek. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 15 lat ( 
180 miesięcy) od daty odbioru końcowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.  
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego 
usuwania zaistniałych wad. Czas usuwania wad przedłuża okres gwarancji. 
4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych. 
5. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w 
wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 
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6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od 
dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 
7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub jest szkodą o 
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w 
celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 
8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie 
potwierdza wystąpienie wady. 
9. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego, licząc od daty potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót będących przedmiotem umowy. 
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, 
jeśli reklamował wady przed upływem tego terminu. 
11. Jeśli Wykonawca w okresie gwarancji nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
12. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
13. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. 
 

§ 14. 
1.Przez roboty dodatkowe rozumie się wszystkie roboty – prace dodatkowe nie ujęte  w przedmiarze robót i 
siwz. 
2.Roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć w wymiarze łącznym 50 % kwoty  zamówienia podstawowego. 
3. Wyłącznie roboty dodatkowe nie noszące charakteru rozszerzenia zamówienia określonego w § 1 niniejszej 
umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mogą być 
prowadzone na wniosek Wykonawcy  osobnym zamówieniem po wyrażeniu zgody Zamawiającego oraz  po 
zawarciu stosownej umowy z Zamawiającym na podstawie: 
a) Protokołu Konieczności 
b) Protokołu z Negocjacji 
4.Dla wyceny robót dodatkowych zastosowane zostaną te same normy, parametry i standardy oraz poziom cen 
jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
5.W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w kosztorysie ofertowym  Wykonawca będzie 
stosował ceny materiałów, pracy sprzętu, stawki roboczogodziny „Rg”, narzuty kosztów pośrednich „Kp” i 
zysku „Z” nie wyższe niż  średnie kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, 
publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”. 
6.W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach SEKOCENBUD, do protokołu  konieczności zostanie przyjęta 
cena podana przez producenta, a do kosztorysu  rozliczeniowego wykonanych robót Wykonawca dostarczy 
oryginał faktury od  producenta/dostawcy na ilość wbudowanego materiału na dzień dostawy do magazynu. 
Zamawiający po sporządzeniu kopii, oryginał zwróci Wykonawcy. 
 

§ 15. 
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z 
powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku 
wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 

 
Oznaczenie okoliczności Zakres zmian w umowie 
W przypadku zmiany 
ustawowej wysokości podatku 
od towarów i usług VAT 

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy względem 
robót jeszcze niewykonanych, względem których 
Wykonawca nie pozostaje w zwłoce o wysokość 
zmienionej stawki podatku VAT; 

W przypadku zmiany 
przepisów prawa dotyczących 
przedmiotu umowy 

A. Zmiana przedmiotu umowy 
B. Zmiana terminu wykonania umowy 
C. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana 
przepisów prawa wpływa na konieczność zastosowania innych rozwiązań 
technologicznych – wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie cen 
jednostkowych robót, robocizny, materiałów i sprzętu wg średnich stawek 
wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym 
nastąpiła zmiana przepisów prawa, a dla nakładów i robót nie występujących w 
SEKOCENBUDZIE – wg cen rynkowych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności 
aktualizacji rozwiązań 
mających zastosowanie w 
realizacji niniejszej umowy ze względu na postęp 
technologiczny jeżeli zmiana 

A. Zmiana treści umowy celem dostosowania do 
potrzeb Zamawiającego 
B. Zmiana przedmiotu umowy 
C. Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 
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taka powoduje: 
-obniżenie kosztów eksploatacji lub konserwacji 
budynku lub urządzenia lub 
- zmiana taka powoduje poprawę parametrów 
technicznych lub 
- zmiana taka jest korzystna z uwagi na postęp 
technologiczny, 
W przypadku konieczności wprowadzenia robót 
zamiennych, których konieczność zastosowania 
ujawniła się w trakcie realizacji robót, a zmiana jest 
korzystna dla  Zamawiającego 

A. Zmiana przedmiotu umowy 
B. Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

W przypadku braku uzasadnienia dla wykonania robót 
objętych siwz, która to 
okoliczność ujawniła się w trakcie realizacji robót, a 
zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

A. Zmiana przedmiotu umowy 
B. Zmiana terminu wykonania umowy 
C. Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 
za roboty, które nie będą wykonywane nastąpi wg. Kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, w przypadku braku wskazania w nim cen jednostkowych na 
podstawie cen jednostkowych robót, robocizny, materiałów i sprzętu wg 
średnich stawek wydawnictwa 
SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje 
zmiana umowy, a dla nakładów i robót nie występujących w 
SEKOCENBUDZIE – wg cen rynkowych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 

W przypadku procedur organów administracji 
wpływających na możliwość realizacji przedmiotu 
umowy w  terminie 

Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

W przypadku konieczności zmian terminu wykonania 
umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
 

Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

W przypadku wystąpienia  zdarzeń siły wyższej 
rozumianej  jako zdarzenie zewnętrzne,  niemożliwe 
do przewidzenia i  niemożliwe do zapobieżenia,  
uniemożliwiające realizację  umowy na zasadach w 
niej  
określonych 
 

Zmiana terminu wykonania umowy 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

Zmiana osoby/osób 
wskazanych jest dopuszczalna względem oferty 
Wykonawcy w 
przypadku: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) jeżeli zmiana będzie konieczna z powodu 
okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy, 
c) żądania Zamawiającego w przypadku: 
niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania obowiązków przez daną osobę. W takim 
przypadku Zamawiający 
przedstawia stosowny wniosek  do Wykonawcy, 
natomiast Wykonawca jest zobowiązany do zmiany 
osoby w terminie 14-dni od dnia doręczenia 
wniosku. 

Zmiana osób wskazanych w ofercie i umowie 
* Powyższe zmiany nie powodują zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy 

Zmiana zmiany podwykonawcy na podwykonawcę  
Zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom  
Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy – w takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia, które Wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowymi świadczeniami. 

 

 
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej 
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:  
1) opis zmiany,  
2) uzasadnienie zmiany,  
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,  
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.  
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4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie 
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego 
komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 

 
§ 16. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3 ust.3 (art. 492 KC), 
2) opóźnienia w przystąpieniu do wykonania umowy przekraczającej 10 dni kalendarzowych, 
3) jeśli Wykonawca przerwał prace i nie wykonuje ich przez 7 kolejnych dni kalendarzowych, 
4) opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych usterek przekraczającego 10 dni kalendarzowych licząc od dnia 
zgłoszenia 
5) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, 
6) wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją techniczną, i poleceniami 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 17. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 
§ 18. 

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty i niezbędne uzgodnienia w zakresie realizacji zamówienia są: 
- ze strony Zamawiającego : ……………………………………. 
- ze strony Wykonawcy …………………………………….. 

 
§ 19. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących 
aktów prawnych. 
2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności.  

 
§ 20. 

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, nierozwiązane na drodze polubownej, rozpatrywane 
będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 21. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, oraz 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego. 

 

 
 
 
 
 
………………………………..     …………………………….. 
      (Zamawiający)                  (Wykonawca)  
 
 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
 
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej 
4.Harmonogram robót. 
5. Projekt budowalny   
6. Pozwolenie na budowę 
7. Pozwolenie konserwatorskie 
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
 


