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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. Informacje ogólne
Zespół Szkół nr 14 przy ul. Brücknera 10 we Wrocławiu, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do
udziału w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku
Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną w dalszej części „ustawą”
lub „PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.), jeżeli
przepisy PZP nie stanowią inaczej.
3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego
www.lo14.wroc.pl.
4. Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
5. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) przekazują
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu
i/lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę
faktu otrzymania dokumentów za pomocą faksu lub drogi elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru
połączeń urządzenia faksowego lub raportu wysłania.
6. SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.lo14.wroc.pl. Na stronach tych
znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SIWZ dokonywane
przez Zamawiającego oraz informacje o środkach ochrony prawnej a po otwarciu ofert informacje
dotyczące kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
8. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. Zamawiający nie przewiduje ofert wariantowych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu
zakupów i umów ramowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych, usług
i lub robót budowlanych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP.
12. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.
13. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15. W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcy/om oraz podania przez
Wykonawcę nazw firm podwykonawcy/ów. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu
zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom. Zakres zamówienia planowany do
powierzenia podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy musi być wskazany w formularzu
oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzonego
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podwykonawcom będzie traktowany jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez
Wykonawcę z uwzględnieniem Rozdz. III pkt. 3.1. ppkt 4.
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy.
18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca
obowiązany
jest
zastąpić
tego
podwykonawcę
lub
zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec
dalszych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku tzw.Nowej Szkoły
Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty demontażowe
2) przygotowanie ościeży do wbudowania okien,
3) usytuowanie i mocowanie okien w otworach,
4) przewrócenie otworów okiennych do stanu oryginalnego przed wymianą, w zależności od
standardu wykończenie – płyty gk, obróbki tynkarskie, płytki, obróbki malarskie,
5) inne roboty budowlane wynikające z wymiany okien.
Wymiana okien winna być wykonana w dniach od 2 lipca 2018 r do 20 sierpnia 2018 r.
w godz. od 6.00-16.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świat,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
1) Dokumentacja projektowa/ rysunki – załącznik Nr 7 do SIWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)– załącznik Nr 8 do
SIWZ.
3) Przedmiar Robót -druk pomocniczy – załącznik Nr 9 do SIWZ.
3. Ogólne wymagania dotyczące robót:
3.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. Prace należy prowadzić zgodnie z
wytycznymi i obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót.
3.2. Roboty będą wykonywane w budynku szkolnym Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we
Wrocławiu, budynek jest wyłączony z zajęć dydaktycznych. Wykonawca zobowiązany będzie do
przeprowadzenia prac w sposób jak najmniej utrudniający użytkowanie obiektu.
3.3. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany
będzie do:
1) urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego
robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,
2) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych w przedmiarze robót, obowiązującymi normami i
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
3) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z zastosowaniem materiałów budowlanych oraz
urządzeń i sprzętu posiadającego:
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
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- atesty.
4) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo ochrony środowiska .
5) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej
staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,
6) wykonania i utrzymania na swój koszt ogrodzenia budowy,
7) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
8) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie
realizacji robót,
9) przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót
przed ich zniszczeniem,
10) zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
11) poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób
trzecich.
12) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób,
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
13) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie
późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
14) uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych
atestów i zaświadczeń,
15) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed
upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
4. Informacje dodatkowe.
1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy
techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB oraz muszą
posiadać stosowne atesty i certyfikaty.
2) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. W związku
z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji
(zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia) oraz w terenie warunków wykonania
zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę
zamówienia. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do
przygotowania oferty, zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy. Kontakt: Pan Wojciech Siwoń tel. (071) 7986890 wew.
110 w dni powszednie w godz. 8.00-12.00
3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
4) W przypadku chęci zastosowania przez wykonawcę urządzeń równoważnych zobowiązany jest on
na etapie składania oferty wykazać te urządzenia i zestawić je w tzw. Tabeli równoważności
porównując z parametrami i wymaganiami urządzeń, określonymi w programie funkcjonalnoużytkowym. Z tabeli równoważności musi jednoznacznie wynikać, że proponowane urządzenia
mają takie same lub lepsze parametry techniczne. Brak Tabeli równoważności będzie świadczył o
tym, iż proponowane rozwiązania w stopniu równoważnym nie spełniają określonych wymagań,
co będzie skutkowało uznaniem oferty za niezgodną z SIWZ a w konsekwencji jej odrzuceniem.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub
podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.06.1974 r. – Kodeks pracy, osobę/osoby, wyznaczone do robót tynkarskich, malarskich,
wstawiania i osadzania okien oraz do pomocniczych prac budowlanych w zakresie realizacji całego
zamówienia.
5.1.1.

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę winno trwać od momentu rozpoczęcia realizacji
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie
określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do
zmiany personalnej, listy osób biorących udział przy realizacji zamówienia.

5.1.2.

Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych
i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia.
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5.1.3.

Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego wykonawca będzie zobligowany przedstawić
wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji
zamówienia.

5.1.4.

Wykonawca winien dokumentować zatrudnienie osób wykonujących wskazane w ww. pkt 5
czynności przy realizacji zamówienia.

5.1.5.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

III. Instrukcja dla wykonawcy.
1. OP IS P RZY GO TO W A NI A O FE RT Y:
1.1 Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz opisem przedmiotu zamówienia koniecznymi do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
1.2 Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy
złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
1.4 Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/ osoby
upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego).
1.5 Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być
dołączone wszystkie dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt. 3 niniejszej specyfikacji.
1.6. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę zgodnie z § 14 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U,. z
2016 r. poz. 1126). Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany
sposób: „za zgodność z oryginałem” – pieczątka lub ręczny zapis oraz czytelny podpis lub podpis
i pieczątka imienna osoby uprawnionej.
1.7 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
1.8 Oferta winna być napisana w języku polskim.
1.9 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte oraz ponumerowane kolejnymi numerami.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
1.10 Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach/opakowaniu(kopercie i kopercie
zewnętrznej) w tym:
1.11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane dotyczące wymiany okien
w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu.
Nie otwierać przed dniem 01.06.2018 r., godz. 10:00.
1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą
i adresem Wykonawcy.
1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający
zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu
do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie
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przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta
zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i
przedterminowe otwarcie.
1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2
PZP).
1.15. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, to wówczas ich
oferta:
a. musi być podpisana przez osoby upoważnione. Zgodnie z art. 141 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty składanej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla
ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
c. wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się
o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także
liderem) ze skutkiem dla mocodawców,
d. w druku oferty w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.16. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.
1.17.

Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później
niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się,
aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić
w dołączonej
do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie/opakowaniu oznaczonej wg wzoru:

1.17.1. nazwa i adres Wykonawcy,
1.17.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.18. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie
składania oferty, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust 4 PZP.
UWAGA: Oznacza to, iż jeśli Wykonawca chce zastrzec ich ujawnianie musi wykazać w ofercie, że
określone zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
1.19. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:
1.19.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny
o udostępnienie treści protokołu lub załączniki do protokołu bądź oferty (ofert).

wniosek

1.19.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
1.19.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być
one udostępnione.
1.19.4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów,
informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe
niezastrzeżone dokumenty.
1.19.5. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym pisemnie
zainteresowanego.
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1.19.6. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła
ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o
wyborze oferty najkorzystniejszej albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu
postępowania.
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
2.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300.000,00 zł.
3. zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony gdy Wykonawca wykaże wykonanie:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie minimum dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie wymiany okien o
wartości min. 200.000,00 zł brutto każde wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga:
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, należy wykazać w oświadczeniu załączonym do oferty:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu ,
b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
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sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo.
• Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w „Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu lub
odrzuceniu z postępowania” zgodnie z art. 25 a ust 1 ustawy Pzp zwanego dalej Oświadczeniem. Zał.
nr 2 do SIWZ.
• Etap II - Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie Wykonawca,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone lub
Wykonawca wykluczony oraz podwykonawca i inny podmiot w zakresie jakim Wykonawca powołuje
się na ich zasoby (jeżeli będzie wskazany w ofercie) po analizie Oświadczenia.
2.3.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1- oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
2.3.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3. WYMAGANE DOKUMENTY
3.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 - cz. I i
II do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ww. pkt 1. a także musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając i
załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

4.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ww. pkt 1

5.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86
ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 - do SIWZ.

3.2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
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SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
3.2.1. W celu potwierdzenia
w postępowaniu:

spełniania

przez

Wykonawcę

warunków

udziału

1) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty- załącznik Nr 4 do SIWZ
3.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
1) W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokument wymieniony w pkt 3.2.2
3.3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy
zgodnie z art. 23 ustawy.
3.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione w pkt. 3.2.2. winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokument ten
winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub
podmiot, którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z
dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
3.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.6. Dokumenty o których mowa w pkt 3.5. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
3.8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.2.2., 3.5. zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione w terminie jak pkt 3.6.
3.9. Pozostałe dokumenty wymagane w postępowaniu, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ,
2) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SIWZ,
3) dowód wpłaty wadium - W przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty – dokument,
potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto Zamawiającego, w
przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej) oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 14 we
Wrocławiu, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą
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winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w
oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium.
3.11. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:
1 ) Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury
przetargowej zatrzymuje Zamawiający.
2) Formularz oferty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę. Zaistniałe w
załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować
odrzuceniem oferty.
3) Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty
lub wykluczenie Wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 3a PZP.
UWAGA
1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w druku oferty (pkt 12) dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o którym mowa nin. pkt 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
3. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
4.1.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
1)
2)
3)

Cena - 60 %
Termin gwarancji i rękojmi - 20%
Termin realizacji zadania
20%

Ad 1) Cena –A(x)- 60%
a)
b)

przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma cena brutto najniższa
wśród cen zawartych w ofertach,
pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej, punktowane będą
w oparciu o następujący wzór:

A( x) 

C
100
Cx

gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium cena brutto
C - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach – cena oferty najkorzystniejszej
C x - cena brutto zawarta w ofercie „x”
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto w okresie trwania umowy,
określona przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w punkcie 4 oferty (załącznik nr 1 do
SIWZ).
ad 2) Termin gwarancji i rękojmi – B(x)- 20%
(z zastrzeżeniem że zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
budowlane nie może być krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy).
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a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma najdłuższy okres gwarancji i
rękojmi (od każdego członka komisji),
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najdłuższego okresu gwarancji,
punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

B( x) 
gdzie:

I ( x)
100
I

B (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”.
I x - termin gwarancji i rękojmi badanej oferty x.
I
- najdłuższy termin gwarancji i rękojmi wykazany w ofercie „x”
ad 3) Termin realizacji zadania C(x) – 20%
z zastrzeżeniem że wymagane zakończenie robót nie może być dłuższy niż do 20.08.2018 r., a zadanie
może być zrealizowane wcześniej o max 20 dni.
Zamawiający dla potrzeb wyliczenia punktacji w tym kryterium ustala 20 dni jako maksymalną ilość
dni o jaką można skrócić realizację robót.
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100, otrzyma największa ilość dni o które
skrócone zostaną roboty,
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do największa ilość dni o które skrócone
zostaną roboty, punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

C ( x) 

T ( x)
 100
T

gdzie:
C (x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium „termin realizacji zadania”.
T (x) - ilość dni o które skrócone zostały roboty w badanej ofercie (x).
T
– największa ilość dni roboczych o które skrócone zostaną roboty
Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to termin wykonania zamówienia, wpisany przez
Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 5.1. oferty.
4.1.2 Łączna punktacja D wyliczana będzie ze wzoru:
D = (A(x) x 60%) + (B(x) x 20%)+ (C(x) x 20%)
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać od jednego członka komisji, wynosi 100.
5. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
5.1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami
określonymi w art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, bez których nie można wykonać
zamówienia, szczegółowo określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w
dokumentacji projektowej i STWIBOR – zał. Nr 7 i 8 do SIWZ.
5.1.1. cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie dokumentacją projektową oraz Opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w Rozdz. II SIWZ. W cenie winny być uwzględnione m.in. podatek VAT,
upusty, rabaty.
5.1.2. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności,
wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej
pozycji tabeli Tabela ceny.
5.2. Uwzględniając w cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że
materiały, które będą do tych robót wykorzystane są w całości własnością Wykonawcy.
5.3. Określeniu całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Zestawienie
kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ, gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych
za poszczególne elementy robót.
5.4. „Zestawienie kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ” powinna być odczytywana w powiązaniu
ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
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Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem robót,
które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z
określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi właśnie w SIWZ.
5.5. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę,
transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie
i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac
tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne
dla prawidłowego wykonania umowy .
5.6. Ceny podane w wycenione w „Zestawienie kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ muszą
pokryć wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków
wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem
robót wyspecyfikowanych w umowie.
5.7. Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. Podstawą płatności będzie
ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami zawartymi w
umowie.
5.8. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zgodnie
z art. 87 ust. 2 pkt 1 - 3 Prawa zamówień publicznych poprawi oczywiste omyłki pisarskie,
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują
istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
Biorąc pod uwagę, że cena jest ryczałtowa a przedmiar (załącznik 9 do SIWZ) jest dokumentem
pomocniczym, Zamawiający nie będzie w nim poprawiał omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87
ust 2 pkt 2 ustawy Pzp. Omyłki rachunkowe zostaną poprawione w Zestawieniu kosztów zadania załącznik Nr 3 do SIWZ.
5.9. Wycenione „Zestawienie kosztów zadania” Załącznik Nr 3 do SIWZ jest częścią dokumentów
stanowiących integralną część umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za
daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela zestawienia kosztów zadania jest ostateczna i wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.
5.10. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości
ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny
wszystkich niezbędnych do wykonania robót.
5.11. Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli
„Zestawienia kosztów zadania”, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych
elementów robót.
5.12. Poszczególne wartości w Załączniku Nr 3 do SIWZ „Zestawienie kosztów zadania” należy
podawać wraz z podatkiem VAT. Powinny być one podsumowane w miejscu do tego
przeznaczonym w tabeli „Zestawieniu kosztów zadania”.
5.13. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:
bez podatku VAT (netto),
łącznie z podatkiem VAT (brutto).
zgodnie z wyliczeniem zawartym w Załączniku nr 3.
5.14. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku).
5.15. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
Ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie
poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
5.16. Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakresu określonego
w SIWZ.
5.17. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku
W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

wariantach.

5.18.
Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
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wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2017poz.847); pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,
wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; wynikającym z przepisów prawa ochrony
środowiska; powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.19.

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 1.
5.20. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
6. OCENA OFERTY.
6.1.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia - otrzyma największą ilość
punktów.

6.2.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający
może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający
zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprawi, omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zestawieniu kosztów zadania z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając
niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.3.

W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie z
art. 26 ust. 4 Pzp. może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

6.4.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału, lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) innych niż oświadczenia, w
przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą
wątpliwości co do ich prawdziwości.

6.5.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.

6.5.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6.6.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi o wynikach
postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę, zgodnie z art. 92 ust.1 i ust 1a.

6.7.

Jednocześnie Zamawiający udostępni informacje m.in. o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o
unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 92 ust. 2 Ustawy Pzp na stronie internetowej
Zamawiającego www.lo14.wroc.pl.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

14

Termin wykonania zamówienia: od 02.07.2018 r. do maksymalnie 20.08.2018 r.
8. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ.
8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego na
składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie SIWZ.
8.4. Zamawiający treść wyjaśnień/odpowiedzi będzie udostępniał na stronie internetowej, bez
ujawniania źródeł zapytania.
8.5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.lo14.wroc.pl. Jeżeli dokonana zmiana SIWZ
spowoduje zmianę treści ogłoszenia lub wymagać będzie sprostowania ogłoszenia Zamawiający
zmieni ogłoszenie zgodnie z art. 11c.

9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z Rozdziałem III SIWZ,
w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Brücknera 10, (sekretariat) nie później niż
dnia 01.06.2018 r. do godz. 09:00.
10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w
Wrocławiu przy ul. Brucknera 10.
10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami.
10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące cen zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny i inne kryteria dotyczące przedmiotu zamówienia.
10.6. Protokół wraz z załącznikami 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 z uwzględnieniem Rozdz. III punkt 1.19.4.
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM.
11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. gwarancjach bankowych,
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 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto
Zamawiającego PKO BP 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882.
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Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania
ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.
11.4.

W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy
złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie szkoły przy ul.
Brücknera 10 we Wrocławiu. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.

11.5.

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

11.6.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.7.

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 bankowy
wskazany przez Wykonawcę.

11.8.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 11.5., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

11.9.
a.
b.
c.

Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
oraz
a. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy
Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
12.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
w:
a) pieniądzu,
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.
12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być
bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno
wpłacone przelewem na konto Zamawiającego PKO BP 73 1020 5226 0000 6402 0416 5882.

być

12.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały
określone w projekcie umowy.
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
13.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od

dnia otwarcia ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.
12. INFORMACJE O ZASADACH OTWARCIA I OCENIE OFERT.
12.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.
12.2. Zakres działania komisji przetargowej obejmuje:
1. W części jawnej:
a)
zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu;
b)
otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty
do Zamawiającego.
c)
Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności:
•
oferty z napisem „ZMIANA OFERTY....”
•
oferty z napisem „WYCOFANIE OFERTY...”
•
pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.
2.
W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej):
a)
b)
c)
13.

ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;
ocena ofert wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;
propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Pan Wojciech Siwoń tel. 0717986890 wew.110 w godz. od 8.00-12.00

Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami niż wskazany w niniejszej SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktu.
14.

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ
WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

14.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy.
14.2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym

przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (zależnie od sposobu przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie
później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2
14.3. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed

podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu
występującego wspólnie.

14.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.
15. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej Oferty na niżej wymienionych warunkach:
1. w stosunku do terminu realizacji umowy:
1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia lub SIWZ,
2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają,
3) w przypadku opóźnienia prac lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku gdy zmiany te
będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
o okres jaki wynikał ze wstrzymania robót, opóźnienia robót, czasu potrzebnego na wprowadzenie
zmian, przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę .
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2. w stosunku do osób:
1) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po
wcześniejszej pisemnej informacji,
2) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,
3. w stosunku do wartości umowy:
a. zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia,
4.
inne:
1) zmiana producenta czy dostawcy urządzeń jeżeli dokonana zmiana będzie odpowiadała
wymaganiom przedstawionym w SIWZ – m.in. projekcie i STWiORB.
2) zmiany nazwy zadania.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
16. ŚRODKI
OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY
W
TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo
Dział VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych.
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198
ustawy w szczególności:
2. Odwołanie:
2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
b.
c.
d.
e.

określenia warunków udziału w postępowaniu,
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
odrzucenia oferty odwołującego,
opisu przedmiotu zamówienia,
wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanym także Prezesem Izby w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Pzp.
2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w
ustawie dla tej czynności.
2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2. Pzp.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
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3.1.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób. określony w art. 180 ust
5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostałyby przesłane w inny sposób,

3.2.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.

3.3.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.4.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.

3.5.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3.6.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.

3.7.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.

3.8.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

3.9.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o
uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

3.10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
3.11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu.
4. Skarga do sądu.
4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
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Załącznik nr 1
OFERTA
Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 14
we Wrocławiu na:
roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
Wykonawca:
1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................................................
...............................................................................................................................
2.

Zarejestrowany adres Wykonawcy:..............................................................................
..............................................................................................................................
nr tel. ....................nr faksu.................. adres poczty elektronicznej: ........... @.............

3.

Wyznaczamy do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej Panią/Pana
: ...........................................................(imię i nazwisko)

4.

OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARG IEM ZA CENĘ
RYCZAŁTOWĄ - zgodnie z załącznikiem nr 3
Wartość netto ……………………….. zł
Wartość brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu
zamówienia określonego w SIWZ.

5.

Oferujemy - deklarujemy termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, który wynosić
będzie …………..*. m-cy (max 60 m-cy a min. 36 m-cy).
W przypadku braku wypełnienia pkt. 5 Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia kryterium, że
termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 m-cy.

5.1. Deklarujemy ze wykonany roboty budowlane w terminie skróconym o:
……………………..*. dni (max 20 dni).
W przypadku braku wypełnienia pkt. 5.1. Zamawiający uzna i przyjmie do wyliczenia kryterium, że
termin realizacji zadania nie zostanie skrócony i Wykonawca wykona prace w wymaganym
terminie tj. do 20.08.2018 r.
6.

Wadium w kwocie: 25.000,00 zł zostało wniesione w formie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w dniu:
. . . . . . . . . . . . . . . (dowód wniesienia wadium w załączeniu)
Zwrotu wadium prosimy dokonać:
na konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwrot gwarancji: adres .......................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
7.

Informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić/nie będzie prowadzić* do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy wskazać nazwę (rodzaj) usługi,
których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj.:…………………………………………………….
oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………………………

8. Informujemy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie, i przyjmujemy je. Akceptujemy SIWZ
wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz zmianami.
9. Nasz numer NIP ……………………………………………… R E G O N …………………………………
10. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych
informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się niżej:
.............................................................................................................................
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11.

Oświadczamy, że część zamówienia: …….….…………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać zakres)

wykonamy przy udziale podwykonawcy …………………………………………………………..…………
(nazwa podwykonawcy).

12.

Dane adresowe bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych z których, Zamawiający może
pobierać samodzielnie w formie elektronicznej wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty tj; …………………..................................................................................
są dostępne pod adresem: …………………………………………………………..………………………………
jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy (wskazać nr
procedury) ……………………………………………………………………………………………………….

13.

Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem**, małym przedsiębiorstwem** średnim
przedsiębiorstwem**,

14.

Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ……...............

……...........................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

*odpowiednio wypełnić/skreślić / dopasować tabelę
** Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
Nazwa zadania :
Roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
Nazwa Wykonawcy … . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . ..
CZ I. DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ przez zamawiającego.
Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data … ….. .. ... ... .. ...
…… ... .. ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ..

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
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CZ. II. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,
że
nie
podlegam
art. 24 ust 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

2. Oświadczam,
że
nie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

podlegam

Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………
Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.:………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
……………………………………………………………
o udzielenie zamówienia.

Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia.
Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Data … ….. .. ... ... .. ...

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

(pi ecz ęć i podpi s Wy kona wcy)
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Załącznik Nr 3
Zestawienie kosztów zadania
(kosztorys uproszczony scalony)
Nazwa zadania :
Roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
Nazwa Wykonawcy … . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . ..
L.p.

Nr pozycji Nazwa zadania
z
przedmiaru

1
1

2
1

2

2-7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

3
Demontaż rolet i żaluzji wewnętrznych
naokiennych i ponowny montaż po
zakończeniu wymiany okien
Demontaż i montaż okien rozwieranych
i uchylno-rozwieranych jednodzielnych
i wielodzielnych z PCV
Wykonanie tynków zwykłych
wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze
ościeżach na zaprawie
Wymiana okładzin ościeży z płytek
ceramicznych
Gruntowanie podłoży przed
malowaniem
Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych
Wywóz i utylizacja materiałów z
rozbiórek

j.m.

Cena
ryczałtowa
netto

Cena ryczałtowa
brutto

4

5

6

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Wartość ogółem:

wartość netto: ………………………………………………………
wartość brutto: …........................................................
Słownie brutto: ….............................................................................................................
Data … ….. .. ... ... .. ...
…… ... .. ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ..

(pi ecz ęć i podpi s wy kona wcy)
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Załącznik nr 4
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (WYKAZ ROBÓT)
Nazwa zadania :
Roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
Nazwa Wykonawcy: ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp

Nazwa zadania/
miejsce wykonania

Wartość całkowita
robót
(w zł)

Podmioty na
rzecz których
roboty były
wykonywane

Data
realizacji
OD – DO

doświadczenie

Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego
Własne*
lub innych
podmiotów*
wykonawca winien
załączyć oryginał
pisemnego
zobowiązania
podmiotu
udostępniającego

Uwaga:

Do wykazu należy dołączyć dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone a usługi te zostały wykonane należycie.

Data …. .. ... ... .. ... ... .

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

(pi ecz ęć i podpi s wy kona wcy)
W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu, należy wykazać:
a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów,
b) Sposób wykorzystania tego zasobu przy wykonaniu zamówienia,
c) Charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem,
d) Zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr. 50,
poz. 331 z późn. zm.)
Nazwa zadania :
Roboty budowlane dotyczące wymiany okien w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al.
Brücknera 10 we Wrocławiu.
CPV – 45000000-7, 45421100-5
Nazwa Wykonawcy: ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 14, przy al. Brücknera 10 we
Wrocławiu na ww. zadnie, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) biorąc udział w postępowaniu
niniejszym informuję, że:
Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
i złożyliśmy/nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do tej
samej grupy kapitałowej.

*Odpowiednio skreślić
Wykonawca winien złożyć ww. oświadczenie do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia
przekazania - zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

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

(pie cz ęć i po dp is W yko naw cy)
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Załącznik Nr 6
UMOWA Nr …………- projekt umowy
zawarta w dniu: ..................2018r.
pomiędzy Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP:897-13-83-551
Zespołem Szkół Nr 14 al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław
reprezentowaną przez:
Marka Łaźniaka - Dyrektora Szkoły,
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na
wymianie okien w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy al. Brücknera 10 we Wrocławiu, zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), i złożoną
ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią umowy.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1)
2)
3)
4)

roboty demontażowe
przygotowanie ościeży do wbudowania okien,
usytuowanie i mocowanie okien w otworach,
przewrócenie otworów okiennych do stanu oryginalnego przed wymianą, w zależności od
standardu wykończenie – płyty gk, obróbki tynkarskie, płytki, obróbki malarskie,
5) inne roboty budowlane wynikające z wymiany okien.
3.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa:
1) dokumentacja projektowa/ rysunki,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiar Robót (druk pomocniczy)
będące integralną częścią umowy.

4.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje
zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową za
umówione wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 8 ust 1.

6.

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do wykonywania czynności tj. robót
tynkarskich, malarskich, wstawiania i osadzania okien oraz do pomocniczych prac budowlanych
związanych z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, będą zatrudnione przez
Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1) ustawy z dnia 26.06.1974 r. –
Kodeks pracy.

7.

Dla udokumentowania wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 6. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą
one wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie
zobligowany przedstawić wykaz osób i dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie na umowę o
pracę przy wyznaczonych czynnościach zamówienia.

8.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian wśród osób, o których mowa w ust. 6, Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz, o którym
mowa w ust. 7, a na wezwanie Zamawiającego także dokumenty określone w ust. 7. Forma
zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

9.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 7 i 8 dotyczy także podwykonawcy realizującego zadanie objęte
niniejszą umową.

10.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
obowiązku zatrudnienia osób wyznaczonych do wykonania czynności objętych zamówieniem na
podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
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2)
3)

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynności objętych zamówieniem .

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie
w terminie od dnia 02.07.2018 r. do dnia …………..2018 r.

z

ofertą

Wykonawcy

§3
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
2) powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w wykonaniu prac, podając powody
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych,
3) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.),
4) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) i Ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.),
5) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
a. certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
b. aprobaty techniczne,
c. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
d. atesty,
6) protokolarne przejęcie terenu budowy,
7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej
staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,
8) wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy,
9) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności szczelne
zabezpieczenie wyposażenia pokojów i podłogi folią,
10) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w
trakcie realizacji robót,
11) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych
robót przed ich zniszczeniem,
12) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie
przedmiotu umowy do odbioru końcowego,
13) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób,
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,
14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu, w
terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie
wymaganych atestów i zaświadczeń,
16) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na trzydzieści (30) dni przed
upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,
2) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,
3) zapewnienie nadzoru,
4) odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 6 umowy.
3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza
odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii
elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem i na koszt
Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę, i
zużycie wody i energii elektrycznej, ponosi Wykonawca.
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1.

§4
POTENCJAŁ WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu
Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. ( w jakim wiedza i doświadczenie

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
4.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
§5
PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca wykona własnymi siłami następujące zadania stanowiące przedmiot Umowy: ……
……………….……. ………………… a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących prac/
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:………………………………………………………………….………

2.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji
projektowej czy robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

4.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na roboty budowlane powinna stanowić w
szczególności, iż:
1)

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Do faktury/rachunku
winien być doręczony protokół odbioru,

2)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3)

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,

4)

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

5)

okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
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6)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy tj:. winien dysponować
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób,
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

7)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

5.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania
robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej części dokumentacji, nie później niż 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

8.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach określonych w ust. 7.

9.

Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o
podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 pkt. 6.
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7.
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, lub gdy termin zapłaty
będzie dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego,
5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy,
7) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i jej załącznikach.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Ustęp 8 stosuje się odpowiednio.
11. Niezgłoszenie w terminie 7 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu
przez Zamawiającego.
12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy.
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8, oraz Umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
16. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w
ust. 4 pkt. 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia
wymaganej zmiany terminu, pod rygorem naliczenia kary umownej.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy.
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-14.
21.

Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone ust 7-14.

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
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24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
§6
ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę/faktury.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów zadania, do 90%

wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturą/fakturami częściowymi po zakończeniu
tych części zamówienia i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych
elementów ustala Osoba uprawniona do nadzorowania.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na wskazane

na fakturze konto
Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą
przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru przyjętego bez zastrzeżeń
według cen przyjętych w zestawieniu kosztów zadania Wykonawcy w terminie określonym w § 8
ust. 5 umowy, od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę.

4. Faktura końcowa o wartości minimalnej 10% brutto wykonanych i odebranych robót, z

uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:
a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez
Osobę uprawnioną do nadzorowania, i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy bez usterek,
c) dostarczeniu dokumentów o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy
Prawo Budowlane.
5. W przypadku, gdy wynikające z kosztorysu powykonawczego wynagrodzenie Wykonawcy będzie
przewyższało wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 8 umowy – Wykonawcy należne jest
jedynie wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Do

poszczególnych faktur Wykonawca, który przedmiot umowy wykonuje przy udziale
Podwykonawców winien złożyć oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu przez Wykonawcę z
zapłatą wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.

7. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z
uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

8. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez

Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów
odbiorowych:

1)
2)
3)
4)

oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektora nadzoru,
dokumentacji powykonawczej,
wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,
wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę
sprawdzeń i badań,
5) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,
9. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
10. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich
sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.
11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio
wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.
12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis
Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz do

zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym, o którym mowa w ust. 12,

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu

odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie
wad wskazanych w protokole odbioru końcowego zawierającego wskazanie wad przedmiotu
umowy.
§7
ODBIÓR OSTATECZNY
1.

Odbiór ostateczny następuje w terminie do 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i
polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

2.

Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego (Ilość osób i skład komisji oraz tryb powołania
zgodny z zarządzeniem Zamawiającego.)

3.

Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany protokół, do którego
stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 .

§8
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe do wysokości:
Netto ……………………………………… zł
VAT ………………………………………… zł
brutto …………………………………….. zł
(słownie:………………………………………………………………………………………………… zł),
2.

Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacją projektową/ rysunkami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również roboty
nie ujęte, a niezbędne do wykonania umowy takie jak np.: roboty przygotowawcze, porządkowe,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów.

3.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek
roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem
pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

4.

Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie protokołu częściowego
wykonania robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawcę częściowym kosztorysem, maksymalnie do 80% wartości zamówienia, określonej w
ust. 1. Pozostała kwota zamówienia zostanie wypłacona po odbiorze końcowym.

5.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z
zastrzeżeniem wstrzymania zapłaty w przypadku nastąpienia okoliczności określonej w ust. 6.
Wstrzymanie zapłaty dotyczy części wynagrodzenia równej sumie kwot wynikających z
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Od wstrzymanych należności nie będą naliczane ustawowo
należne odsetki.

6.

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
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7.

W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, wymaganych należności
podwykonawcy (robót budowlanych, dostaw lub usług) lub dalszemu podwykonawcy stosuje się
reguły art. 143 c ustawy Pzp.

8.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie.

9.

Terminem zapłaty jest dzień zlecenia płatności przez Zamawiającego.

10.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego oraz
oświadcza że jest/ nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT.

11.

Wykonawca jest / nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić).

12.

Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy wartość świadczonych usług
wynagrodzenia maksymalnego określoną w ust. 1.

1.

osiągnie

kwotę

§9
WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI
Na przedmiot umowy objęty niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi
…………………… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po
zakończeniu odbioru końcowego robót.

2.

W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a jeżeli usunięcie wad w takim
terminie nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, Wykonawca winien uzgodnić z
Zamawiającym inny termin.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad,
jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust.2.

4.

Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie od nowa od chwili usunięcia wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

5.

Pomimo wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które
zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

6.

Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu
umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w razie opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,05% wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, niezależnie od przyczyny
opóźnienia.
2) w razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów lub w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy
dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 6 ust. 12 oraz
§ 9 ust. 2, niezależnie od przyczyny opóźnienia.
3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 5%
wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 50 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
5) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych brutto za
każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
6) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto, za każdą nie przedłożoną kopię Umowy lub jej
zmiany,
7) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty
wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni lub w przypadku nie zastosowania się do zaleceń
Zamawiającego co do zmiany terminu płatności, każdorazowo w wysokości 500 złotych brutto,
8) w przypadku stwierdzenia, że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie są
zatrudnione na umowę o pracę osoby wyznaczone do wykonywania czynności tj. do robót
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tynkarskich, malarskich, wstawiania i osadzania okien oraz do pomocniczych prac budowlanych
związanych z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone zdarzenie.
9) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
umowy określonej w § 8 ust. 1,
10) za nie przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w
wysokości 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, niezależnie od przyczyny opóźnienia
2. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wezwania do zapłaty, skierowanego przez stronę
uprawnioną do strony zobowiązanej do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli:
1) Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i przekazania
placu budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robot.
2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Zamawiającego, nie wykonuje robót
zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
3) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż
14 dni.
4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,
5) w razie konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności
dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy
6) Wykonawca nie zawarł nowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 11.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni od odstąpienia
zobowiązani są do sporządzenia protokołu robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,
gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.
6. W pozostałych przypadkach Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
§ 11
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min
300.000,00 złotych.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości
ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia
w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.
§12
PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ............................................., legitymującego się
uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy nr
..........................................
2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego/osobę nadzorującą:……………………….
..................................telefon służbowy nr ......................
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
§ 13
MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY
Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1. w stosunku do terminu realizacji umowy:
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1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia lub SIWZ,
2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają,
3) w przypadku opóźnienia prac lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku gdy zmiany te
będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
- o okres, jaki wynikał ze wstrzymania robót, opóźnienia robót, czasu potrzebnego na
wprowadzenie zmian.
2. w stosunku do osób:
1) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po
wcześniejszej pisemnej informacji,
2) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o
ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,
3. w stosunku do wartości umowy:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia,
4. inne:
zmiana producenta czy dostawcy urządzeń jeżeli dokonana zmiana będzie odpowiadała
wymaganiom przedstawionym w SIWZ – m.in. projekcie i STWiORB.
2) zmiany nazwy zadania.
1)

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 %
wartości umownej określonej w § 8 ust. 1 tj. .................... zł. (słownie: ......................... zł w
formie ..............................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 %
(tj. ...................... zł.) w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni
po upływie okresu rękojmi.
§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnień, o których
mowa w § 1 ust. 6 i ust. 7 niniejszej umowy.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
na potrzebę realizacji niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych,
do których uzyskał dostęp podczas wykonywania umowy, oraz przetwarzania tych danych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
poufnych, których dowiedział się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z
jakiejkolwiek przyczyny. Przez informacje poufną należy rozumieć każdą informację, której
ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić jakąkolwiek szkodę.

1.
2.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
w związku z prowadzonymi robotami.

wyrządzone

osobom

trzecim

Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i
ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.
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3.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną część
przedmiotowej umowy.

4.

Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

5.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi.

6.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki
Zestawienie kosztów zadania
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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