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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na roboty budowlane pn. „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach” 

nr sprawy 271.2.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

dnia 13.07.2016 r. 
 
 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 
odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
 
 
 



 SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
 

dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach”   

Wartość zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych  numer ogłoszenia: 133697-2016 z dnia 13.07.2016 

 strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  
Zamawiający : Gmina Lipnica Wielka  

Adres : Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka   

Tel. /Fax: 182634595 / 18 2634597 

e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl  

      strona internetowa: www.lipnicawielka.pl   

 Godziny urzędowania : pn.-pt. godz. 7:30 – 15:30  

2. Tryb udzielenia zamówienia .  
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z 2015 r. 

poz.2164).  

2.2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa” 

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt.2.1.  

2.3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-Kodeks cywilny  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.380 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.   

3.Opis przedmiotu zamówienia:  
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach , 

położonej  na działkach nr ewidencyjny  2651/1, 2651/2, 2654/244 w miejscowości Kiczory, 

Gmina Lipnica Wielka na podstawie: przedmiaru robót  (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót (SST), - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.  

  3.2.Zakres robót obejmuje:  

1) remont pomieszczenia szatni na parterze,   

2) remont garażu  

3) remont klatki schodowej  

4) remont sali na piętrze  



5) remont pomieszczenia socjalnego na piętrze. 

W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu 

zamówienia mogą one być zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach 

technicznych.   

3.3.Wspólny słownik zamówień (CPV):  
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,  

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne,             

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.   

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej .  

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

i 7 ustawy. 

7.Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  

8.Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia: zakończenie 30.09.2016 r.  

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

warunków.   

9.1.W postępowania mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki o których mowa w art.22 ust.1 

ustawy  i określone w pkt 9.2.SIWZ.  

9.2.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące :  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają taki obowiązek.  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:  

Wykonawca musi wykazać  się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, 

polegającego na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu 

jednego budynku, oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

( Za „budynek” Zamawiający uważa budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego oraz 

budynek użyteczności publicznej wg definicji zawartej w § 3 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra 



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1422). W przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał 

spełnienie w/w warunku oddzielnie. Do uznania spełnienia warunku, wystarczające będzie, jak tylko jeden 

Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców 

nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, może on polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Pamiętać należy jednak, że zasób 

wiedzy i doświadczenia jest nierozerwalnie związany z podmiotem go udostępniającym niemożliwym do 

samodzielnego obrotu bez zaangażowania się tego podmiotu w realizację zamówienia . Oznacza to że nie 

można tymi zasobami podzielić się z innym wykonawcą tylko w sferze abstrakcyjnego zobowiązania bez 

jego zastosowania w praktyce. Bez zagwarantowania stosownego zaangażowania podmiotu 

udostępniającego swój zasób wiedzy i doświadczenia przy realizacji zamówienia możliwość dysponowania 

potencjałem przez wykonawcę zamawiający uzna za iluzoryczną.  

3) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć         

w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , upoważniające do 

kierowania robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia.  

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). 

9.3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego             

w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt 5 ustawy.  

9.4.Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły „ spełnia  

– nie spełnia” na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt 

10 SIWZ. 

9.5 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 

oświadczeń, dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

10.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

10.1.W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 

ustawy i określonych w pkt 9.2.SIWZ należy przedłożyć :  



10.1.1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone art.22 ust.1 

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

załącznika Nr 2 do SIWZ) - oryginał.  

10.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(wg załącznika nr 3 do SIWZ ). W wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku 

określonego w pkt 9.2.1) SIWZ. Przez najważniejsze roboty, których dotyczy obowiązek załączenia 

dowodów Zamawiający rozumie roboty o których mowa w pkt 9.2.1) SIWZ.  Dowodem, o którym 

mowa wyżej jest: 1) poświadczenie,  2)  inne dokumenty -jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,  o którym mowa w pkt 

1. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 

wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów;  

10.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami( wg załącznika nr 4 do SIWZ );  

10.1.4.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( wg załącznika 

nr 5 do SIWZ ).   

10.2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy 

przedłożyć:                                                                                            

10.2.1.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( wg załącznika Nr 6 do SIWZ).            

10.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

składa (zamiast dokumentów o których mowa w pkt 10.2.2.):  

10.3.1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio  że:  

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składnia ofert.  

10.3.2. 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 pkt.10.3.1.zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem  - 

wystawionym odpowiednio jak w pkt.10.3.1.  

10.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2pkt 5 ustawy należy przedłożyć:  

10.4.1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej (wg załącznika nr 7 do SIWZ).  

10.5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,  na zasadach określonych w 

art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  na 

potrzeby wykonania zamówienia.  

10.5.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, polega 

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający,  w 

celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym 

dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: dokumentów  dotyczących w 

szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  b) sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,  c) 

charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

10.6. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika Nr 1 do SIWZ );  

10.7. Dowód wniesienia wadium :  

a) w przypadku składania wadium w formach innych niż pieniądz -oryginał dokumentu zgodnie z pkt. 

12.5. SIWZ,  

10.8.Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum, spółka cywilna) :  

10.8.1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału 

lub pełnomocnictwo poświadczone notarialnie należy załączyć do oferty.  

10.8.2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia:  



a) wymagane oświadczenie w pkt 10.1.1.powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnej oferty 

lub jedno w imieniu wszystkich Wykonawców,   

b) dokumenty wymienione w pkt10.1.2.-10.1.4. winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci 

spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki zawarte w tych punktach,  

c) oświadczenie wymienione w pkt 10.2.1., oraz odpowiedni dokument wymieniony w pkt 10.2.2. 

powinien być złożony przez każdego Wykonawcę wspólnej oferty.  

d) listę podmiotów lub informację, które zostały określone w pkt.10.4.1. powinny być złożone przez 

każdego Wykonawcę wspólnej oferty.  

10.8.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  

10.9. Dokumenty należy złożyć ( za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 10.1.1.,które musi być 

złożone w formie oryginału) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości.   

10.10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

10.11. Złożenie wymaganych oświadczeń lub dokumentów po upływie terminu składania ofert jest 

możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe 

pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem 

sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później 

niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego się z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami .  

11.1.Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  

w formie pisemnej, faksem (Nr faksu: 18 26 345 97)  lub drogą elektroniczną 

 ( e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl ) z zastrzeżeniem pkt.11.2.  

11.2. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictwa, oraz 



uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.  

11.3.W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania.  

11.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres elektroniczny podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią 

pisma.   

11.5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.5., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.   

11.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 11.5.  

11.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. Treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ 

(www.lipnicawielka.pl).  

11.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. Dokonana zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej( www.lipnicawielka.pl). Każda wprowadzona 

przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią integralną SIWZ.  

11.10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

11.11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ , oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej. Zapis pkt.11.10.stosuje się odpowiednio. 

11.12  Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Marzena Polaczek tel. 18 26 345 95 wew. 20 

 

 
 



12. Wymagania dotyczące wadium.  

12.1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa 

tysiące  złotych) . Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą .  

12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :  

1) pieniądzu,  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  

3) gwarancjach bankowych,  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 

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

poz.275 z późn. zm.).  

12.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .  

12.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. BS w 

Jabłonce konto Nr 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009 z dopiskiem na przelewie „Wadium w 

postępowaniu 271.2.2016 na „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach”  

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w dniu 28.07.2016 r. do godz. 10
00 

znajdzie  się 

na rachunku  Zamawiającego.   

12.5.Wadium wnoszone w pozostałych ww. formach winno być złożone w formie oryginału do Urzędu 

Gminy w Lipnicy Wielkiej pok. Nr 10 (kasa) do dnia 28.07.2016 r. do godz. 10
00 

 

12.6.Wykonawca , którego oferta nie będzie zabezpieczona dopuszczona formą wadium zostanie 

wykluczony z postępowania.  

12.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art.46 ustawy .  

12.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art.46 ust.4a i ust.5 ustawy:  

12.8.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1,pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej, 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.  

12.9.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy.  

12.10.Z treści gwarancji ( poręczenia ) musi wynikać jednoznacznie : nieodwołalne bezwarunkowe na 



pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i ust.5 

ustawy.  

13.Termin związania ofertą.   

13.1.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

13.2.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

13.3 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

13.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

13.5. 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. 

14.Opis sposobu przygotowywania ofert.  

14.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  

14.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.   

14.3. Oferta musi zawierać :  

14.3.1.Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika Nr 1 do SIWZ,   

14.3.2.Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 10 niniejszej specyfikacji  

14.3.3.Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie  

poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy 

składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.  

14.4.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

14.5. Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu, każda strona z tekstem musi być poświadczona 

za zgodność z oryginałem, z adnotacją „ za zgodność z oryginałem „ przez uprawnionego 

przedstawiciela odpowiednio wykonawcy lub podmiotu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 

winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu. Za podpisanie uznaje się 

podpis złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.  

14.6.Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie , uzupełnienie, 

nadpisanie powinno być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie 

uwzględnione.  

14.7.Strony oferty winny być kolejno ponumerowane .   



14.8.1.W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie 

budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.   

14.8.2.Zastrzeżone informacje wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia winny być umieszczone w osobnym 

wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i opisane : „Informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa”.  

14.8.3. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. nr 153 poz.1503 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

14.9.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy,  

zaadresowane do Zamawiającego na adres : Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej,  

     34-483 Lipnica Wielka 518  

  opisane: „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach”  

  oraz „nie otwierać przed dniem 28.07.2016 r. przed godz. 10
15”

.  

14.10.Niespełnienie wymagań określonych w pkt 14.7. – 14.9. nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, 

lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę.  

14.11.Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.  

14.12.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty . 

Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno 

zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” .  

14.13.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE” .  

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

15.1.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518,           

pok.  Nr 2 (dziennik podawczy).  

15.2.Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2016 r. o godz. 10
00 

.  

15.3.Zamawiający zwraca  niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.  

15.4.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 



Lipnica Wielka 518 w dniu 28.07.2016 r. o godz. 10
15 

pok. Nr 10. 

  Otwarcie ofert jest jawne.  

15.5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i okresów gwarancji zawartych w ofertach.  

16. Opis sposobu obliczenia ceny. 

16.1.Cenę należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ.  

16.2.Podana cena w formularzu oferty będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 §1 kodeksu 

cywilnego i musi uwzględniać wszystkie koszty, opłaty niezbędne do wykonania i poniesienia przez 

wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Cena ofertowa jest wartością brutto, 

zawierająca obowiązujący w tym zakresie podatek VAT.   

16.3. Podstawą wymagań technologicznych i materiałowych robót budowlanych są przedmiar robót, oraz 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  (załączone do SIWZ).   

16.4 W cenie oferty, Wykonawca zawrze wszystkie roboty które są niezbędne do wykonania przedmiotu  

zamówienia zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, jak również wszystkie prace pomocnicze nie ujęte w przedmiarach robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi min. jak: koszt badań i prób wbudowanych materiałów, koszt 

dozoru i zabezpieczenia placu budowy, koszt ewentualnych utrudnień jakie mogą wystąpić w trakcie 

robót budowlanych.  

16.5. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty ma być 

wyrażona w polskich jednostkach  pieniężnych (złotych polskich i groszach) .   

16.6. Zgodnie z art.91ust. 3a ustawy jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli Wykonawca nie złoży żadnej 

informacji w tym zakresie, Zamawiający przyjmie w przedmiotowym postępowaniu, że wybór danej 

oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego( tzw. 

odwróconego podatku).  Zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług z mechanizmem 

odwróconego obciążenia podatkiem VAT mamy do czynienia jedynie w sytuacji nabywania towarów 

w okolicznościach regulowanych w art.17ust.1pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług.   



17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert.   

17.1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  

Lp. Nazwa kryterium 
Waga kryterium 
(%) 

1. Cena (C) 95 

2. Okres gwarancji(G) 5 

Ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:  

17.1.1.Opis kryterium „Cena” ( cena ofertowa brutto)  

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w punkcie 1. Formularza Oferty.  W tym kryterium można 

uzyskać maksymalnie 95 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Ilość punktów w kryterium „Cena” (C)  zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:  

C = (Cmin/ Co ) x 95 pkt  

gdzie:  

Cmin - najniższa cena brutto spośród  nie odrzuconych  

Co - cena brutto oferty ocenianej spośród  nie odrzuconych ofert 

 

17.1.2.Opis kryterium „Okres Gwarancji”   

Kryterium „Okres Gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości terminu okresu gwarancji 

zadeklarowanego - podanego przez Wykonawcę w punkcie 2. Formularza Oferty.   

UWAGA:  

Najkrótszy możliwy termin okresu gwarancji  wymagany przez Zamawiającego:  

60 miesięcy.   

Najdłuższy  możliwy termin okresu gwarancji  uwzględniony do oceny ofert:  

84 miesiące.    

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 84 miesiące, do oceny ofert zostanie przyjęty 

okres 84 miesięczny i taki zostanie uwzględniony w Umowie z Wykonawcą.  

Jeżeli Wykonawca w punkcie 2. Formularza Oferty nie poda okresu gwarancji lub poda 

okres  krótszy niż 60 miesięcy,  jego oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art.89ust.1 

pkt 2 ustawy.  

 



Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres gwarancji wynoszący 84 miesiące otrzymuje 5 pkt 

czyli  maksymalną  liczbę punktów, Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystny okres wynoszący 60 

miesięcy -otrzymuje 0 pkt, Pozostali Wykonawcy( tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość 

pośrednią, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów 

obliczoną wg wzoru:  

 
Go - G min        

------------------  
x 5 pkt   G max 
- G min  

gdzie :  

Go   - okres gwarancji oferty ocenianej spośród  nie odrzuconych ofert ,  

G max -  najwyższy możliwy okres gwarancji : 84 miesiące  

G min -  najkrótszy możliwy okres gwarancji : 60 miesięcy  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 5 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku.  

17.1.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie 

największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  

P = C+ G  

Gdzie:  

P- łączna liczba punktów oferty ocenianej,   

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” G- liczba punktów uzyskanych w kryterium 

„Okres Gwarancji” 

17.2.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców  

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt.17.3 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

17.3. Zamawiający poprawia w ofercie :  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  

poprawek, w ten sposób, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób 

jej obliczenia,   

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

powodujące istotnych zmian w treści oferty,   

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

G =   



18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  

wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ 

kryteria wyboru .  

18.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :  

18.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację;  

18.2.2.Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

18.2.3.Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne;  

18.2.4. terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta.  

18.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w 

art.92ust.1 pkt1 ustawy (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie 

internetowej (www.lipnicawielka.pl) oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.  

18.4.Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie 

z pkt.19 niniejszej SIWZ.   

18.5.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed 

podpisaniem umowy żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców ( art.23ust.4 

ustawy).  

19.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

19.1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie, 

która winna być wniesiona w dniu zawarcia umowy w formach określonych w art.148 ust.1ustawy. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w BS w Jabłonce na konto Nr 16 8798 0002 0000 0000 1964 0009 z dopiskiem na 

przelewie „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu 271.2.2016. 

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

nienależytego wykonania umowy.  

19.3. 70 % wartości zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  



19.4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości 

zabezpieczenia, będzie ona zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

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

warunki umowy, albo wzór umowy.   

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach załączonego wzoru umowy(zał. Nr 8 do niniejszej specyfikacji ).  

21.Podwykonawstwo.  

21.1.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy ( na formularzu oferty w załączniku Nr 1do SIWZ) .  

21.2.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

22.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

22.1.Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt.5 ustawy.    

22.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania, odrzucenia oferty 

odwołującego.  

22.3. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, 

jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia.  

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. Do odwołania stosuje się przepisy art. 180-198 ustawy.   

22.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo 

miejsca zamieszkania Zamawiającego.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Do skargi stosuje się przepisy art. 198 a-198 g ustawy. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące załączniki:  
SIWZ/Zał. Nr 1 – formularz oferty  
SIWZ/Zał. Nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
SIWZ/Zał. Nr 3 – wykaz wykonanych robót  
SIWZ/Zał. Nr 4 – wykaz osób  
SIWZ/Zał. Nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o wymaganych uprawnieniach   
SIWZ/Zał. Nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
SIWZ/Zał. Nr 7 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej  
SIWZ/Zał. Nr 8 – wzór umowy  
SIWZ/Zał. Nr 9 – przedmiar robót  
SIWZ/Zał. Nr 10 –Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   
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Załącznik Nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
  

          ............................................ 
/ miejscowość i data / 

Dane dotyczące Wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
Siedziba:         .............................................. 
  
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  (**) ..........................................  
Numer faksu:   (**) ..........................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Lipnica Wielka  
34-483 Lipnica Wielka 518  
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont pomieszczeń remizy 
OSP w Kiczorach” zgodnie z wymaganiami określonymi  w  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia: 
 
1.Oferuję /oferujemy/ wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia  za: 
 
cenę  brutto ..........................................zł ( słownie................................................................ 
 
.......................................................................................................................................złotych) 
 
w tym: podatek VAT:  23 %  
 
2.Oferujemy …….………. miesięczny  okres gwarancji na całość przedmiotu umowy. 

Powyższy okres gwarancji  Wykonawca określa w przedziale 60 - 84 miesięcy. 
 

3.Oświadczamy, że oferta składana jest wspólnie przez następujących Wykonawców: 1) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
4.Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:  

zakończenie  30.09.2016 r. 
 
5. Udzielamy Zamawiającemu rękojmi za wady  na całość przedmiotu umowy na  okres 

 równy  okresowi gwarancji.  
 

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
(w tym  ze wzorem umowy – zał. Nr 8 ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 
warunki w niej  zawarte.  
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7.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą na czas wskazany w specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia. 
 

8.Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami. 2) 
 
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć  wykonanie następujących części zamówienia: 1) 

1/............................................................................................................................................... 
2/............................................................................................................................................... 
3/............................................................................................................................................... 

 
10. Wadium o wartości  2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)   wnieśliśmy  przed 

upływem terminu składania ofert w dniu ............................. w formie 
……………………………………………………………………………………………….. 

11. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 
ustawy PZP na następujący rachunek: ………………………………………………………., 
 

12.W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
wzoru umowy ( zał. Nr 8) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 
13. Oferta została złożona na stronach kolejno ponumerowanych od  nr ...........do nr ............ 
 
14.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na poniższy 
adres:  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
Nasz : Nr tel.:  ..............................................  Nr fax-u : ............................................................. 
 
e-mail: ……………………………………… 
 
Uwaga:  
1) w przypadku  nie wypełnienia należy wpisać” nie dotyczy”  
2) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................ 
/Pieczątka, podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)   

do reprezentowania  Wykonawcy/ 



271.2.2016 Gmina Lipnica Wielka: „Remont pomieszczeń remizy OSP w  Kiczorach” 

 

 

 
 

Załącznik Nr 2 
 

O Ś W I A D C Z E N I E       W Y K O N A W C Y 
 

Nazwisko: 
..................................................................................................................................................... 
Imiona: 
..................................................................................................................................................... 
PESEL: 
..................................................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ( nazwa i adres Wykonawcy).......................................................   
 
....................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................ 

 
 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa 
 w  art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , a w tym dotyczące : 
1) posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli  

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

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Jednocześnie oświadczamy , że świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń . 
 
 
 
 
 
............................................                                              .......................................................................... 

Miejsce i data                                                             /Pieczątka , Podpis osoby (osób ) uprawnionej (ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/ 



271.2.2016 Gmina Lipnica Wielka: „Remont pomieszczeń remizy OSP w  Kiczorach” 

 
Załącznik Nr 3 

Wykaz  
 robót budowlanych do oceny spełniania przez wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia, 
wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, tj. co najmniej 
jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto, polegającego na 
wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu jednego 
budynku,  

 
 Nazwa i adres Wykonawcy  ................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................... 
 
Lp. Charakterystyka 

zamówienia/ Informacje 
potwierdzające spełnianie 
warunku opisanego 
w pkt 9.2.2) SIWZ 
 

Wartość 
wykonanych  
robót 
budowlanych 
brutto zł 

Data wykonania Nazwa i adres 
Zamawiającego/ 
Odbiorcy  

1 2 3 4 5 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

UWAGA :  
 
1) Do przedmiotowego wykazu Wykonawca  załączy  dowody dotyczące najważniejszych robót,  określające, czy roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone. 

 
2) W przypadku , gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na wiedzy i doświadczeniu   innych podmiotów,  na 
zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami  w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia. 
Zobowiązanie to powinno zawierać informacje  dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, 
jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 
 
............................................                                        ................................................................................ 

Miejsce i data                                                         /Pieczątka , Podpis osoby (osób) uprawnionej (ych ) 
do reprezentowania Wykonawcy/ 

 



271.2.2016 Gmina Lipnica Wielka: „Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach” 
 

 

 
Załącznik Nr 4 

Wykaz 
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

( osoba na stanowisko kierownika budowy ) 
 
Nazwa i adres Wykonawcy  .................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Lp. Funkcja / 

zakres wykonywanych 
czynności  
 

Imię  
i Nazwisko 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe, wykształcenie 
(zakres uprawnień  
ich numer, data wydania)  
 

Posiadane doświadczenie Podstawa do dysponowania 
osobą: 
(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, itp. 
lub  zobowiązanie innego 
podmiotu) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 

 

Kierownik budowy – 
kierowanie robotami 
budowlanymi 
w zakresie remontu 
pomieszczeń remizy OSP 
 w Kiczorach  

 
 
 
 
 

 * ) 

 
 
 
 

 

UWAGA:  
W przypadku , gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia   innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 
ust.2b ustawy,  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia. 
 Zobowiązanie to powinno zawierać informacje  dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 
* ) pole nie obowiązkowe 
 
 
............................................                                                                                                              ............................................................................ 

Miejsce i data                                                                                                                                       /Pieczątka , Podpis osoby (osób )uprawnionej (ych) 
                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy/ 



271.2.2016 Gmina Lipnica Wielka: „Remont pomieszczeń remizy OSP w  Kiczorach” 
 

 
Załącznik Nr 5 

  
 

Oświadczenie  o wymaganych uprawnieniach 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres Wykonawcy  ................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
 
 
Oświadczamy, że osoba  ……………………………………………………………………,  
                                                               /  Imię i Nazwisko / 
 
 która będzie  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, 
posiada uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,  
upoważniające  do  kierowania robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................                                          ............................................................................ 

Miejsce i data                                                          /Pieczątka , Podpis osoby (osób ) uprawnionej (ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/ 

 



271.2.2016 Gmina Lipnica Wielka: „Remont pomieszczeń remizy OSP w  Kiczorach” 
 

  Załącznik Nr 6 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E       W Y K O N A W C Y 
o braku podstaw do wykluczenia  

 
Nazwisko: 
................................................................................................................................................. 
Imiona : 
................................................................................................................................................. 
PESEL : 
................................................................................................................................................. 
Nazwa Firmy :  
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
Adres : 
.................................................................................................................................................. 
 
NIP.........................................................................Regon........................................................... 
 
oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  na podstawie w art.24 ust.1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).  
 
Jednocześnie oświadczamy, że świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń . 
 
 
 
 
 
 
............................................                                          ............................................................................ 

Miejsce i data                                                          /Pieczątka , Podpis osoby (osób )uprawnionej (ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/ 

 
 
* UWAGA:  niniejsze „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia” składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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Załącznik Nr 7 
CZĘŚĆ A 

LISTA PODMIOTÓW 
NALEŻĄCYCH  DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa i adres Wykonawcy).......................................................   
 
....................................................................................................................................................... 
 
Oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn. 
zm.).  
W skład tej grupy kapitałowej wchodzą następujące podmioty/ przedsiębiorcy:  
L.p. Nazwa podmiotu / przedsiębiorcy Adres 
   
   
   
   
   
 
Uwaga : W przypadku większej liczby podmiotów,   do załączonego wzoru należy dołączyć odpowiednią  ilość załączników 
wskazujących na wszystkie podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Jednocześnie oświadczamy, że świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 
 
 
............................................                                              .......................................................................... 

Miejsce i data                                                             /Pieczątka , Podpis osoby (osób ) uprawnionej (ych) 
do reprezentowania Wykonawcy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CZĘŚĆ B 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Działając w imieniu i na rzecz ( nazwa i adres Wykonawcy).......................................................   
 
....................................................................................................................................................... 
Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia  
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 
z późn. zm.).  
Jednocześnie oświadczamy,  że świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 
 
............................................                                              .......................................................................... 

Miejsce i data                                                             /Pieczątka , Podpis osoby (osób ) uprawnionej (ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/ 

 UWAGA:  
1) Wykonawca wypełnia CZĘŚĆ A  lub  CZĘŚĆ B. 
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia CZĘŚĆ A  lub  CZĘŚĆ B. 
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załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

 U M O W A  nr …..(projekt)                
 
zawarta w dniu …..........................  pomiędzy Gminą  Lipnicą Wielką  zwaną dalej w tekście umowy 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
1.  Wójta  Gminy  ‐  
a  …................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1. 
 

Na podstawie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

Nr 271.1.2016 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty pod nazwą:  
„Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach” 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót   budowlanych zgodnie z 
treścią dokumentów określających przedmiot umowy  i właściwymi przepisami.  
Przedmiot  umowy  będzie  wykonywany  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  BHP, 
przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska. 
 

§2. 
 
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1.  Rozpoczęcie  prac nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
2.  Ostateczny termin zakończenia robót 30 wrzesień 2016 r. 

                                       
§3. 
 

W imieniu Zamawiającego przebieg procesu budowlanego będą kontrolować: 
inspektor  nadzoru     ‐     …................................................................................... 
 
W imieniu Wykonawcy  przebieg procesu budowlanego będą realizować : 

 
….................................................... kierownik robót o specjalności  konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń ; 
 

1. Wymienione  osoby  są  wyłącznie  uprawnione  do  nadzoru,  koordynacji  i  kierowania 
procesem  budowlanym,  sporządzania  protokołów  konieczności  dotyczących  robót 
zamiennych  i  dodatkowych  oraz  protokołów  częściowych  i  końcowego  odbioru  robót,  a 
także do rozliczania rzeczowo‐finansowego przedmiotu umowy.  

2. Osoby  te nie mają prawa do podejmowania decyzji  rodzących  skutki  finansowe dla  stron 
umowy  bez  pisemnego  upoważnienia  właściwych  stron  lub  bez  uzgodnienia  stron,  w 
szczególności  decyzji w  sprawie wykonywania  robót  zamiennych  lub  robót  dodatkowych 
wymagających udzielenia zamówienia na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Jeśli wystąpi konieczność zmiany kierownika budowy lub któregokolwiek kierownika robót 
specjalistycznych,  albo  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  strony  zobowiązują  się  wzajemnie  
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie. 

§4. 
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1. Wykonawca  może  korzystać  z  usług  podwykonawców  jedynie  w  przypadku  uzyskania 
uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
2. Zastrzeżenie,  o  którym mowa  w  ust.  1  i  2  niniejszego  paragrafu,  nie  jest  skuteczne  w 
zakresie,  w  jakim  Wykonawca  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
poprzedzającego  zawarcie  Umowy  powołał  się  na  zasoby  innego  podmiotu,  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 
3. Wykonawca,    zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane objęte Umową,  jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy. 
4. W  przypadku  zamiaru  powierzenia  przez  Wykonawcę,  wykonania  robót  budowlanych 
objętych  Przedmiotem  Umowy,  Podwykonawcy,  Wykonawca  nie  później  niż  14  dni  przed 
planowanym  skierowaniem  Podwykonawcy  do  wykonania  robót,  przedłoży  bezpośrednio 
Zamawiającemu oparafowany przez Wykonawcę, projekt umowy podwykonawczej wraz z częścią 
dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  określonych  w  projekcie,  a  Zamawiający  podejmie 
decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. 
5. Umowa podwykonawcza zawarta z Podwykonawcą powinna: 
1) określać zasady dokonywania odbiorów ‐ analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej 
Umowie, 
2) określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  lub Dalszemu Podwykonawcy 
oraz  zasady  i  terminy  płatności wynagrodzenia  za wykonane  przez  Podwykonawcę    [  Dalszego 
Podwykonawcę ] roboty budowlane analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie, z 
tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlanej, 
3) spełniać wymagania określone w SIWZ, 
4) przewidywać możliwość rozwiązania umowy podwykonawczej na żądanie Zamawiającego ‐ 
bez powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Zamawiającego. 
5) wykluczać możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
kaucji  gwarancyjnej,  potrącanej  z  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  umowy 
podwykonawczej, 
6) zawierać  postanowienie  zakazujące  Podwykonawcom  lub  Dalszym  Podwykonawcom 
dokonywania przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie umów podwykonawczych ‐ 
bez zgody Zamawiającego. 
8. Niespełnienie  powyższych  wymagań  spowoduje  zgłoszenie  przez  Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonej umowy podwykonawczej, 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu oparafowanego projektu umowy 
podwykonawczej nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub odpowiednio zastrzeżeń, uważać się będzie, że 
wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 
10.  Wykonawca, w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  przedłoży 
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o 
podwykonawstwo. 
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy – Wykonawca 
jest    zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
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Podwykonawcy z  zachowaniem terminów płatności określonych w umowie podwykonawczej. 
12. W  przypadku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  postanowienia  ust.  4‐10  niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 
13. Wykonawca,  umowy  na  roboty  budowlane  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub  usługi, w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo,  których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.   
14. W  przypadku  zmiany  umów  o  podwykonawstwo,  o  których mowa w  ust.  12  niniejszego 
paragrafu, Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy zmieniającej umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12,  jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy 
niż  określony  w  ust.  6  pkt.  2),  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w art. 13 ust.1 lit. f) Umowy. 
16. Jakakolwiek  przerwa  w  wykonywaniu  Przedmiotu  Umowy  wynikająca  z  przyczyn 
dotyczących  Podwykonawcy  będzie  traktowana,  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy  i  nie może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminów wykonania  Przedmiotu 
Umowy. 
17. Wykonawca odpowiada  za działania  i  zaniechania Podwykonawcy  jak  za własne działania 
lub zaniechania. 
18. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  właściwą  koordynację  robót  powierzonych 
poszczególnym Podwykonawcom. 
19. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach od Wykonawcy rozwiązania umowy 
z  jego Podwykonawcą  i zmiany podmiotu wykonującego dany zakres robót, nawet,  jeśli wcześniej 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z tym Podwykonawcą.   
20. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udzielania  Zamawiającemu  wszelkich  wyjaśnień 
dotyczących zawartych umów podwykonawczych, w  formie określonej przez Zamawiającego, a w 
szczególności wyjaśnień dotyczących prawidłowości ich wykonania. 
21. Listę  osób  reprezentujących  poszczególnych  Podwykonawców  oraz  numery  telefonów  i  
faksów,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  z  danym 
Podwykonawcą. 
22. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych w  art.  26  ust.  2b  PZP, w  celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu,  iż proponowany  inny podwykonawca  lub wykonawca 
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o 
udzielenie zamówienia. 
23. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  naruszają  praw  i  obowiązków  Zamawiającego, 

Wykonawcy  i Podwykonawcy, o którym mowa art. 6471 kodeksu  cywilnego, w  szczególności nie 
nakładają  na  Zamawiającego  nowych  lub  dodatkowych  obowiązków,  ani  nie  rozszerzają  zakresu 
tych  obowiązków  i  odpowiedzialności  Zamawiającego,  w  tym  nie  oznaczają  przyjęcia  przez 
Zamawiającego odpowiedzialności za zapłatę ceny towarów dostarczonych przez podwykonawców, 
będących dostawcami. 
24. W  przypadku  naruszenia  przez Wykonawcę  któregokolwiek  z  obowiązków  określonych w 
ust.   1,  ust.   2,  ust.  3,  ust.  5  ust.  6,  ust  7,  ust.  8,  ust.  9,  ust.  10,  ust.  12  i  ust.  13  niniejszego 
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paragrafu,  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy  ze 
skutkiem natychmiastowym z  zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w  §  
9 ust.  1 pkt. b) Umowy. 
 

§4. 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe  ustalone w drodze przetargu za zakres robót objęty 
postępowaniem przetargowym wynosi: 
netto: …...................................zł.(słownie:  …...............................................  złotych ) 
brutto  :  …......................................    zł.  łącznie  z    podatkiem  VAT  (słownie: 
….............................................................................................................................. złotych )   

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  terenem  budowy 
i warunkami  terenowymi oraz uwzględnił wszystkie elementy w  cenie oferty. Cena oferty 
jest ryczałtowa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z  materiałów własnych . 
4. Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
5. Wykonawca  zobowiązany  jest do  zgłoszenia gotowości wykonania przedmiotu umowy do 

odbioru w formie pisemnej. 
6. Strony ustalają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół w terminie 

14 dni od dnia zgłoszenia .  
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
‐  jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  może  odmówić  odbioru  przedmiotu  umowy  do  czasu 
usunięcia wad, 
‐  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  i uniemożliwiają użytkowanie zgodne   z przeznaczeniem, 
Zamawiający może od umowy odstąpić  lub  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na 
koszt Wykonawcy. 

8. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionym  w projekcie 
architektoniczno – budowlanym    i  jest  tzw. Wynagrodzeniem  ryczałtowym. Zawiera ona ponadto 
wszelkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia a niezbędne do wykonania zakresu robót tj. podatek VAT, wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie placu budowy do 
stanu pierwotnego itp. 
 

§5 
1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi ….............................. złotych 

(słownie: …....................................................................). Wartość ta stanowi 10 % ceny brutto 
 przedmiotu umowy. 
 

2. Wykonawca  ma  prawo  do  zamiany  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w 
pieniądzu na  zabezpieczenie w  innej  formie przewidzianej w  art.148 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
            70 % po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w ciągu 30 dni, 
            30 % po wygaśnięciu rękojmi o najdłuższym okresie dotyczącej przedmiotu    umowy w   
            ciągu 14 dni. 

4. Jeśli  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  zastosowano  kary  umowne  potrącane  z 
zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,  zwrotowi  podlega  kwota  pomniejszona  o 
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sumę naliczonych kar umownych. 
5. W przypadku, gdy  suma  kar umownych przekroczy  kwotę  zabezpieczenia,  zabezpieczenie 

nie  zostanie  zwrócone,  a  zamawiający  wykorzysta  dostępne  środki  prawne  do 
wyegzekwowania  całkowitej  kwoty  kar  umownych  z  tytułu  nienależytego  wykonania 
umowy. 

 
§6 

I. Zamawiający ma obowiązek : 
1. Udostępnić pełną dokumentację przedmiotu umowy wraz z opisem robót . 
2. Zapewnić  stały  nadzór  nad  przebiegiem  realizacji  przedmiotu  umowy,  delegując  do  tych 

czynności  osoby  uprawnione  w  rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego  i  ustawy  o 
samorządzie zawodowym, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

3. Sprawnie  i  terminowo wykonywać  swoje  obowiązki  podczas  odbioru    końcowego  robót 
budowlanych. 

II. Wykonawca jest zobowiązany: 
1. Zapewnić  kierownictwo  nad  przebiegiem  realizacji  przedmiotu  umowy,  delegując  do  

tych  czynności  osoby  uprawnione  w  rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego  i 
ustawy o samorządzie zawodowym, architektów, inżynierów budownictwa . 

2. Oznakować  i  ogrodzić  teren  budowy.  Umieścić  w  widocznym  miejscu  tablicę 
informacyjną, a także ogłoszenie informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ochrony 
zdrowia, jeśli roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni.             

3. Ponieść  koszty  energii  i mediów  pobieranych  ze  źródeł  umiejscowionych  na  terenie 
realizacji przedmiotu umowy i zaplecza. 

4. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem architektoniczno‐budowlanym . 
5. Zapewnić  kwalifikowaną  kadrę  techniczną  oraz  pracowników  niezbędnych  do 

odpowiedniego  i  terminowego  wykonania  zobowiązań  wynikających      z  niniejszej  
umowy. 

6. Zapewnić  oznakowanie  robót  i  zabezpieczenie warunków  bezpieczeństwa    zgodnie  z 
wymogami BHP. 

7. Zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  roboty  oraz  dbać  o stan  techniczny  i 
prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania. 

8. Przekazać Zamawiającemu : zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

 
§7 

 
1. Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  o  gotowości  do  przekazania  robót  do  odbioru 

pisemnie, w terminie 5 dni od daty ich zakończenia. 
2. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  dniu  dokonania  odbioru  końcowego  robót     

oświadczenie o uprzątnięciu  z placu budowy narzędzi, urządzeń  i pozostałych materiałów  
Wykonawcy. 

3. Za  datę  wykonania  umowy uznaje się datę odbioru  końcowego  robót . 
4. Rozliczenie  wykonanych  robót  nastąpi  w  oparciu  o  fakturą    końcową    na  podstawie 

protokołu  odbioru  robót . 
5. Sposób rozliczenia wykonanych robót: 

   1)  faktura  końcowa,   
 2) termin płatności faktur –  30 dni od daty dostarczenia faktury,      

6. Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  numer  NIP:  735‐28‐41‐452,  oraz  
upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.  
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§8 

1. Wykonawca  udziela  …………  m‐cy    gwarancji  licząc  od  daty  odbioru  końcowego  robót  
zgodnie  z  karta    gwarancji  oraz  rękojmi  za  wady  zgodnie  z  postanowieniami  Kodeksu  
Cywilnego. 

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi,  na  zasadach   
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Okres  rękojmi za wady przedmiotu umowy 
jest równy okresowi gwarancji. 

3. Zamawiający  jest  zobowiązany    powiadomić  Wykonawcę  o  powstałych  wadach       
przedmiotu  umowy  w  ciągu  10  dni  od  ich  ujawnienia,  natomiast  Wykonawca  jest    
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym  stosownym protokołem. 

4. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia       a nie 
uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego . 

5. Jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  uniemożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  
umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  żądać  ponownego  wykonania 
wadliwej części przedmiotu umowy, na koszt Wykonawcy,                          

6. Wykonawca    nie może  odmówić  usunięcia wad  na  swój  koszt  bez względu  na wysokość   
związanych z tym kosztów.             

 
§9 

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości jn: 

a)  za nieterminowe wykonanie określonego   w niniejszej umowie przedmiotu   odbioru  licząc  za 
każdy  dzień  zwłoki  w  wysokości  0,5%,  od  wartości    przedmiotu  umowy  brutto  określonej  
w § 4 ust. 1; 
b)  za  nieterminowe  usunięcie  stwierdzonych  usterek  oraz  wad,    licząc  za  każdy  dzień  zwłoki  
w wysokości 0,5%, od wartości  przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1;  
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia 
umownego; 
d  w  przypadku  nieprzedłużenia  przez  Wykonawcę  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego 
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany ‐ Zamawiający będzie uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego 
w §  4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 
e) w  przypadku  nieprzedłożenia  przez Wykonawcę  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ‐ Zamawiający będzie uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego 
w §  4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 
f)  w  przypadku  niedoprowadzenia  przez  Wykonawcę  do  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  
w  zakresie  terminu  zapłaty  ‐  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  obciążenia Wykonawcy  karą 
umowną w  wysokości 1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §  4 ust. 1 Umowy  za 
każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:               
a)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%  
wynagrodzenia umownego,         

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego wysokość  
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§10 



7 | S t r o n a  
 

1.W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,                     
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych  okolicznościach. W  takim wypadku Wykonawca może  żądać  jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

§11 
1.Wykonawca może odstąpić od umowy.                                                        
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
3. W  razie  odstąpienia  od  umowy Wykonawca,  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi  protokół 
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 
a)  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  wzajemnie  uzgodnionym,  na  koszt  strony,  która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 
b)  zgłosi  do  odbioru  wykonane  roboty  stanowiące  zakończony  element,  jeżeli  odstąpienie  
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
c)  sporządzi wykaz materiałów,  urządzeń  i  konstrukcji,  które  nie mogą  być wykorzystane  przez 
Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował    Zamawiający.      
                                                     

§12 
1. Spory,  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  Powszechny  
właściwy dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164) oraz Prawa Budowlanego 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)  i Kodeksu Cywilnego. 

 
§13 

1.Zamawiający  na  podstawie  art.  144  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 
 
1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku : 
‐śmierci, 
‐rozwiązania stosunku pracy, 
‐utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, 
‐choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 
‐urlopu wypoczynkowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia‐ na czas tego urlopu, 
‐innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujących  obiektywną  niemożliwością  pełnienia  funkcji  przez  daną  osobę,  wynikających  z 
okoliczności, których mimo  zachowania należytej  staranności nie można było   przewidzieć przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiana  osób wyznaczonych  do  pełnienia  funkcji,  jak  też  powołanie  nowych,  będzie możliwa  na 
uzasadniony    obiektywnymi  okolicznościami  wniosek  Wykonawcy  po  zaakceptowaniu  przez 
zamawiającego  kandydatury  innej  osoby  spełniającej  warunki  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków  zamówienia  ,co oznacza,  że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być  takie 
same albo wyższe od kwalifikacji personelu   wykazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa w 
zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru, który wraz z opinią przedstawia go 
zamawiającemu. 
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2)zmiana  podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  udziału  podwykonawcy  przy  realizacji  przedmiotu 
zamówienia. 
Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia 
podwykonawcy  o  jego  rezygnacji  z  udziału  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  o  braku 
roszczeń  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  umowy.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z 
podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo  zamówień publicznych, w  celu wykazania  spełnienia 
warunków  udziału w  postępowaniu,  o  których mowa w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych,  zamawiający  dopuści  zmianę  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  wykaże,  że 
proponowany  inny   podwykonawca(lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki   w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3)zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku przedłożenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie 
terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 umowy, 
b)w  przypadku  wystąpienia  robót  zamiennych  wprowadzonych  na  podstawie  protokołu 
konieczności  lub w przypadku   zlecenia zamówienia dodatkowego   w rozumieniu art. 67 u.1 pkt.5 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  dopuszcza  się  zmianę  terminu  realizacji  zamówienia,  o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
c)w przypadku wprowadzenia w  trakcie  realizacji  zamiennych  rozwiązań projektowych dopuszcza 
się  zmianę terminów realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3umowy, 
d)  jeżeli  zmiany  będą  następstwem    działania  organów    sądowych  lub  administracyjnych,  w 
szczególności dotyczących: 
‐odmowy  wydania  przez  organy  administracji    wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego  lub  innego orzeczenia sądu  lub organu 
administracyjnego,  którego  konieczności  nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem  
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, 
f) w przypadku  konieczności  zaspokojenia  roszczeń osób  trzecich – w  tym  grup  społecznych  lub 
zawodowych    nieartykułowanych  lub  niemożliwych  do  jednoznacznego  określenia    przed 
wszczęciem  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
g) w  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa w  zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
h) dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 3 ust . 1 umowy, jeżeli realizacja przedmiotu 
umowy  zostanie  znacznie    utrudniona  lub  uniemożliwiona  przez  warunki  atmosferyczne,  lub 
wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, 
i)  dopuszcza  się  zmianę  terminu,  o  którym mowa w  §  3  ust.  1  umowy,  jeżeli  zmiana  terminów 
realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 
okoliczności  niezależnych  od  Strony,  która  się  na  nie  powołuje  i  których  konsekwencji  mimo 
zachowania należytej  staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: 
‐o charakterze niezależnym od Stron, 
‐którego nie można uniknąć ani któremu   Strony nie mogły  zapobiec   przy  zachowaniu należytej 
staranności, 
‐którego nie można przepisać drugiej stronie, 
Za siłę wyższą warunkująca zmianę umowy uważać się będzie  w szczególności : 
‐powódź, pożar, 



9 | S t r o n a  
 

‐silne  wiatry,  obfite  opady  atmosferyczne,  ekstremalny  upał  lub mróz,  szczególnie  w  dłuższym 
okresie  i  inne  zdarzenia  związane  z działaniem  sił natury,  jeżeli uniemożliwiają one  lub  znacznie 
utrudniają prowadzenie robót budowlanych. 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 
‐ zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
‐nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
‐nieprzewidziane uszkodzenie  lub  zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia  technicznego  lub 
systemu urządzeń technicznych  powodujące przerwę  w ich używaniu lub  utratę ich właściwości, 
bez których zrealizowanie założonego  pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, 
wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na 
choroby  zakaźne  lub  innych  zjawisk  związanych  ze  zdrowiem w  liczbie większej  niż  zwykle  albo 
wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących . 
‐  w  przypadku    wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  
prowadzenie robót technologicznych, powyższy fakt  potwierdzony wpisem do dziennika budowy o 
wstrzymanie robót, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia zadania. 
4) zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej : 
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie  prowadzenia robót, mogą być dokonane zmiany technologii i 
sposobu wykonania  elementów  robót. Dopuszcza  się  je  tylko w  przypadkach  gdy  proponowane 
przez Wykonawcę rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 
dokumentacja  przetargowa,  a  jednocześnie  nie  spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót  i  zmiany 
terminu zakończenia zadania. 
b)  na  wniosek  Zamawiającego,  w  trakcie  prowadzenia  robót,  mogą    być  dokonywane  zmiany 
technologii  i  sposobu  wykonania  elementów  robót,  jeżeli  z  punktu  widzenia    Zamawiającego 
zachodzi  potrzeba  zmiany  rozwiązań  zawartych w  dokumentacji  przetargowej.  Dopuszcza  się  je 
tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie   nie spowoduje zwiększenia kosztów robót  i 
zmiany  terminu  zakończenia  zadania. W  tym    przypadku  Inspektor Nadzoru  sporządza  protokół 
konieczności wraz z opinią w sprawie  ich wykonania, celem akceptacji przez  Zamawiającego. 
5) zmiana kwoty wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 
przedmiotem  zamówienia.  Strony  dokonują  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  umownego‐ 
dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu   zmiany stawki podatku VAT  jeszcze nie 
wykonano. 
6) inne zmiany niż wymienione w pkt. 1) – 5) w następujących sytuacjach: 
a)  zmiany  prowadzące  do  likwidacji  oczywistych    omyłek  pisarskich  i  rachunkowych  w  treści 
umowy. 
b)zmiany dotyczące nazwy,  siedziby Wykonawcy  lub  jego  formy organizacyjno‐prawnej w  trakcie 
trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 
c)zmiany  i  modyfikacje  nie  prowadzące  do    zmiany  terminów  realizacji  umowy,  na  wniosek 
Zamawiającego  lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności‐ 
na jego wniosek. 
d)zmiany  wskutek  wystąpienia  innych  okoliczności  nie  wynikających  z  winy  Wykonawcy  ani 
Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 
wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  zrealizowanie  założonego  
pierwotnie  celu  umowy  byłoby  bez  tych  zmian  niemożliwe  lub  zmiany  re  są  korzystne  dla 
Zamawiającego. 
e)  dopuszczalne  są    wszelkie  zmiany  nieistotne    rozumiane  w  ten  sposób,  że  wiedza  ich 
wprowadzenia  na  etapie  postępowania  o  zamówienie  nie  wpłynęłaby  na  krąg    podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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2.  Zmiany  o  których mowa   w  pkt.  1  ust.2,  3,  4,  5  i  6  po  zostaną wprowadzone  aneksami    i 
dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy, w  formie pisemnej pod  rygorem 
nieważności. 
3.Zmiany  o  których  mowa  w  pkt.  1  ust.1  zostaną  wprowadzone  protokołem  konieczności, 
zaakceptowanym przez zamawiającego. 
 
 

§14 
Niniejsza  umowę  sporządzono  w  3‐ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 

WYKONAWCA :                                                                     ZAMAWIAJACY: 


