Świlcza. dn. 30.05.2018 r.

RGI.271.22.2018

Modyfikacja treści siwz nr 1
Zamawiający: Gmina Świlcza
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, nazwa zadania:
Zamiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej
w Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie
i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka na lata 20172020”
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 maja 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 560828-N-2018, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie
internetowej Zamawiającego: www.bip.swilcza.com.pl .
Planowany termin składania ofert: do 08 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świlcza zmienia treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział III pn.: „Opis przedmiotu
zamówienia” pkt 8 ppkt 8.4. (str. 5 pierwotnej wersji siwz)”:
 dotychczasowe brzmienie:
„8.4 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia czynności pracownika fizycznego na budowie (prace przy robotach ziemnych i
montażowych)”
 nowe brzmienie:
„8.4 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia czynności pracownika fizycznego na budowie (prace przy robotach budowlanych,
remontowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, itp.)”;
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział V pn.: „Warunki udziału w
postepowaniu” pkt 1 (str. 7 pierwotnej wersji siwz)”:
 dotychczasowe brzmienie:
„1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
b) zdolności technicznej lub zawodowej”;
 nowe brzmienie:
„1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej”;
3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział V pn.: „Warunki udziału w
postepowaniu” pkt 3 (str. 7 i 8 pierwotnej wersji siwz)”:
 dotychczasowe brzmienie:
„3. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji lub
remoncie budynku o wartości brutto minimum 200 000,00 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych);
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
 1 osobą posiadającą uprawniania do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów). W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne
do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.
zm.);
 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych
(lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane
w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z późn. zm.);
 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające
im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej
przepisów). W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane
w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 1332 z późn. zm.).
W/w osoby fizyczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących
wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się
kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w
myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332)”.
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 nowe brzmienie:
„3. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, tj.: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub
będzie dysponował następującymi osobami:
 1 osobą posiadającą uprawniania do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów).
W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z późn. zm.);
 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na
podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na
podstawie
obowiązujących wcześniej przepisów). W przypadku wykonawców
zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych
zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
W/w osoby fizyczne muszą posiadać uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn.
zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W
przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje
równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z późn. zm.)”;
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział VI pn.: „Wykaz oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia” pkt 1 i 2 (str. 8 i 9 pierwotnej wersji siwz)”:
 dotychczasowe brzmienie:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik nr 2 do siwz);
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający
żąda:
a) informacji
banku lub
spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
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kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
c)

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt a i b, zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej
"ustawą";

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający
żąda:
a) wykazu 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 5 do siwz);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do siwz);
 nowe brzmienie:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru - załącznik
nr 2 do siwz);
UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załączonego
wzoru - załącznik nr 5 do siwz);
5) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział XV pn.: „Wymagania
dotyczące wniesienia wadium”, str. 16 i 17 pierwotnej wersji siwz):
1.
2.

 dotychczasowe brzmienie:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia
wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
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Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Dokumenty o których mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu
Gminy w Świlczy a kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert.
Dopuszcza się by te dokumenty były wpięte do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego
przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania
wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu środków finansowych na
podany rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
1. Nr 92 9159 1023 2005 5000 0026 0074
Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp., Oddział w Świlczy z dopiskiem: Wadium - „Zmiana
sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w Rudnej
Wielkiej na potrzeby przedszkola realizowana w ramach projektu „Utworzenie i
funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020”,
znak spawy RGI.042.1.2018.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione
okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 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 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie, gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.
9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania
ofert.
10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale.
11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo.
12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z uwzględnieniem
postanowień art. 46 Pzp.
3.

 nowe brzmienie:
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1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do
wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)
pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dokumenty o których
mowa w pkt b, c, d, e należy w oryginale złożyć w kasie Urzędu Gminy w Świlczy a
kopie wpiąć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się by te
dokumenty były wpięte do oferty.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Za datę wniesienia wadium uważa
się datę uznania wskazanego rachunku bankowego, tj. datę faktycznego wpływu
środków finansowych na podany rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr
92 9159 1023 2005 5000 0026 0074 Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. Oddział w
Świlczy z dopiskiem: Przetarg o znaku RGI.271.22.2018 Kopię potwierdzenia
przelewu należy dołączyć do oferty lub złożyć w kasie Urzędu Gminy Świlcza.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu prosi się o podanie numeru rachunku
bankowego, na który zamawiający ma dokonać zwrot wadium.
7. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium
wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46
ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, 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 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Z powyższego dokumentu powinno ponadto wynikać jednoznacznie,
gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie.
9. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty
składania ofert.
10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w
oryginale.
11. Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za
wniesione prawidłowo.
12. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza z uwzględnieniem postanowień art. 46 Pzp;
6) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział X pn.: „Miejsce oraz
termin składania i otwarcia ofert”, (str. 12 pierwotnej wersji siwz):
 dotychczasowe brzmienie:
1. Miejsce oraz termin składania ofert:
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a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Gminy Świlcza,
36-072 Świlcza 168 w pok. nr 205 – sekretariat na II piętrze, za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
b) Termin składania ofert upływa w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz.10.00 (decyduje data i
godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).
c) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
d) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z
2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jako termin złożenia
przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz.10.30 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Świlcza pok. nr 7 na parterze – sala posiedzeń.
b) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców którzy złożyli oferty w
terminie, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert oraz elementy podlegające
ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w pkt 2 lit. b
 nowe brzmienie:
1. Miejsce oraz termin składania ofert:
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Urzędzie Gminy Świlcza,
36-072 Świlcza 168 w pok. nr 205 – sekretariat na II piętrze, za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
b) Termin składania ofert upływa w dniu 8 czerwca 2018 roku o godz.10.00 (decyduje
data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).
c) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
e) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jako
termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.
2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2018 roku o godz.10.30 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Świlcza pok. nr 7 na parterze – sala posiedzeń.
b) Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców którzy złożyli
oferty w terminie, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert oraz elementy
podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje, o których mowa w pkt 2 lit. b
7) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział XI pn.: „Opis sposobu
przygotowywania ofert”, pkt 3, (str. 13 pierwotnej wersji siwz):
 dotychczasowe brzmienie:
Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu)
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
Gmina Świlcza
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na wykonanie zamówienia pn.:
Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w
Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola
realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w
miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020”
Znak postępowania - RGI.271.22.2018
Nie otwierać przed dniem 4 czerwca 2018 r. godz. 10:30

W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponowi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku
składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.
 nowe brzmienie:
Oferta winna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu)
opieczętowanej pieczątką firmową, oznaczonej dokładną nazwą i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
Gmina Świlcza
na wykonanie zamówienia pn.:
Zmiana sposób użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej w
Rudnej Wielkiej na potrzeby przedszkola
realizowana w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych
w miejscowości Rudna Wielka na lata 2017-2020”
Znak postępowania - RGI.271.22.2018
Nie otwierać przed dniem 8 czerwca 2018 r. godz. 10:30

W
przypadku
braku
powyższego
opisu,
Zamawiający nie
ponowi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe
otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem
składania ofert, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej
nie otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert;
8) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Rozdział XVII pn.: „Wzór umowy”,
str. 18-22 pierwotnej wersji siwz):
 dotychczasowe brzmienie:
U M O W A o roboty budowlane
nr RGI.271.22.2018
zawarta w dniu … maja 2018 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,
36-072 Świlcza 168, REGON 690582140, NIP 517-00-45-613 zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Wójta Gminy Świlcza – Adama Dziedzica
a
………………………………………………………….
………………………………………………………….
REGON ……………. NIP ……………..,
zwanym dalej „Wykonawcą” o treści następującej:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego (w trybie poza
ustawą Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro)
Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania robót budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym pn.: jak w siwz ..
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: …. jak w siwz
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Szczegółowy przedmiot umowy określają: … jak w siwz ……
stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: .. jak w siwz ….
5. Źródło finansowania:
Zadanie pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc przedszkolnych w miejscowości Rudna
Wielka na lata 2017-2020” (nr RPPK.09.01.00-18-0037/17) współfinansowane jest z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr IX „Jakość edukacji
i kompetencji w regionie”, Działanie nr 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”.
§ 2.
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 lipca 2018 r.
§ 3.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa,
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót, oraz za
szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego przestrzegania tych
zasad w toku realizacji umowy, wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1)
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych - odpowiadających co do
jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa – oświadczając jednocześnie,
że dysponuje środkami na zakup tych materiałów,
2) na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych
materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
3) informować Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych
i zamiennych nie później niż do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
4) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym - informować Zamawiającego w formie
pisemnej lub faxem - o terminie wykonania robót ulegających zakryciu. Odbiór robót
odbywać się będzie przy uczestnictwie przedstawiciela użytkownika potwierdzony w
protokole odbioru robót.
§ 4.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane zgodnie z
Rozdziałem IV.3. Ad. 2) specyfikacji.
§ 5.
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe, które według oferty wynosi brutto: …… zł
(słownie:………………..) w tym: wartość netto wynosi: ……….. zł (słownie:……………….)
podatek VAT w wysokości: …….% (słownie: …………) co stanowi kwotę: ……….. zł
(słownie: ……………………………).
2. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych
w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.
4. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z normami i obowiązującymi
przepisami.
§ 6.
1. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o faktury
wystawiane po wykonaniu
poszczególnych etapów robót przedstawionych w harmonogramie rzeczowo – terminowo –
finansowym z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. Faktury wystawione będą
w oparciu o podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokoły
odbioru wykonanych elementów robót zawierające ilość i wartość wykonanych robót
wyliczonych w oparciu o kosztorys ofertowy i oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy samodzielnie.
3.
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Do protokołu odbioru wykonanych robót Wykonawca dołącza świadectwa i aprobaty
techniczne wbudowanych materiałów i oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy samodzielnie.
3.
W przypadku rozliczania robót wykonanych przez podwykonawcę, podstawę wystawienia
faktury przez Wykonawcę, obok dokumentów wymaganych ustępem 1 i 2, stanowi faktura
podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty za wykonane roboty, względnie faktura
podwykonawcy oraz dyspozycja Wykonawcy dokonania przelewu przez Zamawiającego
zafakturowanej kwoty przez podwykonawcę bezpośrednio na jego rachunek bankowy.
Jeżeli fakturowane roboty wykonywało kilku podwykonawców, treść niniejszego ustępu
stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców.
4. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury, o których
mowa w § 6 ust. 1 i 2 faktura zostanie uznana za wystawioną nieprawidłowo i zostanie
zwrócona Wykonawcy celem korekty, bez obowiązku po stronie Zamawiającego zapłaty
odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z
prawidłowo wystawioną fakturą.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar
umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w § 9 umowy.
6. Termin realizacji faktur przez Zamawiającego wynosi 30 dni od daty dostarczenia mu
faktury oraz protokołu odbioru robót. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane na
rachunku/fakturze.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 7.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, której okres wynosi 36
miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 8.
§ 8.
1. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia
Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem umowy.
2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
jego toku.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odmówić odbioru,
b) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,
c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania
się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 9.
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 30% wynagrodzenia kosztorysowego brutto,
2) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru
częściowego w stosunku do aktualnego haromonogramu rzeczowo - terminowo finansowego - w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za
wady, w wysokości 150,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz innych roszczeń
finansowych bezpośrednio z faktury/rachunku dotyczącego realizacji tego zamówienia.
2.
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Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wysokość kar umownych jest
niższa niż wartość powstałej szkody.
§ 10.
1.
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy także w następujących
przypadkach:
1) Zamawiającemu, gdy Wykonawca:
a) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres
21 dni,
b) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i nie podjął
ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji przez Zamawiającego,
c) jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie
wykonuje robót zgodnie z umową, lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne.
2) Wykonawcy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub
podpisania protokołu odbioru robót.
2.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11.
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi
protokół inwentaryzacji robót w toku oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
która spowodowała odstąpienie od umowy,
2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za
wykonane roboty.
§ 12.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
Zmiana postanowień warunków niniejszej umowy w zakresie sposobu bądź terminu
realizacji umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Stron niniejszej umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków
realizacji prac przewidzianych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej
załącznik do niniejszej umowy, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach
uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień
umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań.
§ 14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym do przypadków odstąpienia
Zamawiającego od umowy innych niż wymienione w paragrafach poprzedzających, stosuje się
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15.
Strony ustalają, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy zostają poddane
sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

3.

 nowe brzmienie:
U M O W A nr RGI.271.22.2018 o roboty budowlane
zawarta w dniu ……
2018 roku w Świlczy pomiędzy Gminą Świlcza,
36-072 Świlcza 168
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REGON 690582140, NIP 517-00-45-613
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez
Wójta Gminy Świlcza - Adama Dziedzica
a

….
REGON, NIP
zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: …
jak w siwz …
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: .. zakres jak w siwz.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: … jak w siwz …
4. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: … jak w siwz …
§ 2.
1. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy wymaga uzgodnienia
z Zamawiającym.
2. Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy będzie uwzględniał
w szczególności:
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane
stanowiące przedmiot umowy: terminy wykonywania, daty rozpoczęcia
i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy,
b) ogólny opis etapów realizacji umowy,
c) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz koszty
ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy.
3. Etapy robót przedstawione w harmonogramie będą przedmiotem odbiorów
częściowych.
4. W uzasadnionych przypadkach, harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy
może być aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji obu Stron.
5. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy zastępuje
dotychczasowy harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy i jest wiążący dla
Stron.
6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej w
układzie uzgodnionym z Zamawiającym.
§ 3.
Termin realizacji przedmiotu umowy: zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo
– finansowym, nie dłużej jednak niż do 31 lipca 2018 r.
1.

2.

3.

§ 4.
Wykonawca oświadcza, iż osoby realizujące przedmiot zamówienia, które
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia a
opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 1 etatu. Liczba
zatrudnionych osób: 4 osoby.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - czynności
pracownika fizycznego na budowie (prace przy robotach budowlanych,
remontowych, instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, itp.).
Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy zobowiązuje się
do przedstawienia Zamawiającemu wykazu pracowników oraz stosownych
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób, a także oświadczenie
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ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji oraz zaświadczenia
właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
5. W przypadku konieczności zmiany w okresie trwania niniejszej umowy osób
wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany
zaktualizowanego wykazu pracowników, o którym mowa w ust. 3.
6. Obowiązek wskazany w ust. 1 i 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca
zobowiązany jest w umowie z Podwykonawcą zobowiązać go do wypełniania
powyższych obowiązków poprzez przedkładanie dokumentów potwierdzających
zatrudnienie osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy oraz wykaz
tych osób, w ww. terminach, do Zamawiającego. Ust. 1, 2 i 3 w stosunku do
Podwykonawców stosuje się odpowiednio.
7. Nie dotrzymanie przez Wykonawcę powyższych wymogów będzie skutkowało
możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych o których mowa w § 12.
8. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy przez osoby nie zatrudnione
na podstawie umowy o pracę (niezależnie czy przez Wykonawcę czy
Podwykonawcę), Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i
naliczyć dodatkowo kary umowne jak za nienależne wykonanie zamówienia.
§ 5.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa,
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami, podczas wykonywania robót,
oraz za szkody powstałe w następstwie nieprzestrzegania lub nienależytego
przestrzegania tych zasad w toku realizacji umowy, wyrządzone Zamawiającemu jak i
osobom trzecim.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych - odpowiadających co do jakości,
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej i innych obowiązujących przepisów prawa – oświadczając jednocześnie, że
dysponuje środkami na zakup tych materiałów,
2) na każde żądanie Zamawiającego – okazywać w stosunku do wykazanych
materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
3) informować Zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych
i zamiennych nie później niż do 3 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
4) z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym - informować Zamawiającego w formie
pisemnej lub faxem - o terminie wykonania robót ulegających zakryciu. Odbiór
robót odbywać się będzie przy uczestnictwie przedstawiciela użytkownika
potwierdzony w protokole odbioru robót.

§ 6.
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Wykonawca ustanowi kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane
zgodnie z pkt 5.3 specyfikacji oraz przekaże stosowne informacje Zamawiającemu nie
później niż w dacie rozpoczęcia robót.
§ 7.
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe, które według oferty wynosi brutto: …. zł (słownie:
………..) w tym: wartość netto wynosi: …… zł (słownie: …) podatek VAT w wysokości: ..
% (słownie: ….) co stanowi kwotę: …. zł (słownie: …………).
2. Wynagrodzenie kosztorysowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją robót objętych przedmiarem oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
ustalona w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie faktycznie
zrealizowanych ilości robót oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
4. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robót okaże się, że przedmiar robót nie
uwzględniał wszystkich ilości robót koniecznych do wykonania, to Wykonawca
uprawniony jest do wykonania tych robót, z zastrzeżeniem ust. 6. Roboty te zostaną
rozliczone na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu skróconego, po
zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozliczenia robót.
5. W przypadku gdy w trakcie wykonywania robót okaże się, że przedmiar robót nie
uwzględniał wszystkich rodzajów robót koniecznych do wykonania na podstawie
przedmiarów, to Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
Zamawiającego o konieczności wykonania tych robót. Roboty te zostaną rozliczone
na podstawie nośników cen, na podstawie których sporządzono kosztorys ofertowy
oraz udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny
SEKOCENBUD dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku
powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy. Wykonanie robót
będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w formie pisemnej.
6. W razie gdy zajdą okoliczności określone w ust. 4 lub ust. 5, a wartość tych robót
spowoduje przekroczenie wysokości maksymalnego wynagrodzenia określonego w
ust. 1, to przystąpienie do realizacji tych robót wymaga pisemnego aneksu do umowy.
W przypadku, gdy w budżecie Zamawiającego brak będzie wystarczających środków
finansowych na podpisanie takiego aneksu, Zamawiający może odstąpić od
niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia, kiedy otrzymał
informacje w myśl ust. 4 lub ust. 5.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek.
§ 8.
1. Wynagrodzenie płatne będzie w oparciu o faktury wystawiane po wykonaniu
poszczególnych etapów robót przedstawionych w harmonogramie rzeczowo –
terminowo – finansowym oraz fakturę końcową z uwzględnieniem potrąceń
wynikających z umowy. Faktury wystawione będą w oparciu o podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokoły odbioru wykonanych
elementów robót zawierające ilość i wartość wykonanych robót wyliczonych w
oparciu o kosztorys ofertowy z zastrzeżeniem, że wysokość płatności należnej na
podstawie faktury końcowej nie może być mniejsza niż 30% kwoty wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wraz ze złożeniem faktury i protokołem odbioru wykonanych elementów
robót składa również oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy samodzielnie albo przedkłada dokumenty związane z
podwykonawcami o których mowa w § 11.
2. Faktura końcowa na kwotę nie mniejszą niż 30 % wartości wynagrodzenia
kosztorysowego brutto może być wystawiona i zapłacona po wykonaniu całości
robót budowlanych oraz podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Do protokołu odbioru końcowego
str. 14 z 21

wykonanych robót Wykonawca dołącza świadectwa i aprobaty techniczne
wbudowanych materiałów oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa
budowlanego, na podstawie których będzie można uzyskać pozwolenie na
użytkowanie i oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy samodzielnie albo przedłożenie przez Wykonawcę
dokumentów związanych z podwykonawcami w § 11.
3. W przypadku braku dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury,
o których mowa w ust. 1 i 2 faktura zostanie uznana za wystawioną nieprawidłowo i
zostanie zwrócona Wykonawcy celem korekty, bez obowiązku po stronie
Zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym Wykonawca dostarczy wymagane
dokumenty wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustalonych w oparciu o zapisy
zamieszczone w § 12 umowy.
5. Termin realizacji faktur przez Zamawiającego wynosi 30 dni od daty dostarczenia mu
faktury oraz protokołu odbioru robót. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane
na rachunku.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 9.
Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, której okres wynosi
… miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 10.
§ 10.
1. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem
umowy.
2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w jego toku.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi zostaną stwierdzone wady,
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) może odmówić odbioru,
b) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy,
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a) może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru
i inspekcji,
c) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
§ 11.
1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie
robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i
zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie
realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany
dołączyć
zgodę
wykonawcy
na
zawarcie
umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
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3. 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.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio
postanowienia ust. 4, zdanie drugie.
6. Pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć:
1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 3.
7. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
8. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia
kosztorysowego brutto umowy.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo,
której
przedmiotem
są
roboty
budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
11. Niezgłoszenie
pisemnego
sprzeciwu
do
przedłożonej
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada
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% wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej w wys. 0,5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy.
14. Przepisy ust. 2-13
o podwykonawstwo.

stosuje

się

odpowiednio

do

zmian

tej

umowy

15. Do zawarcia przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy odpowiednio
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą o wartości niższej niż ww. w ust. 12
wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy odpowiednio
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Jeżeli
Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa wyżej
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Wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2% wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy za wykonanie całego
przedmiotu umowy.
16. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę
bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu
w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających
z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.
17. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości
wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców
a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie
potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.
18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.
19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po
zaakceptowaniu
przez
zamawiającego
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 18 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni
od dnia doręczenia tej informacji.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym
przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego (koszty związane ze złożeniem kwoty do depozytu
sądowego ponosi Wykonawca) kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej
bezpośrednio podwykonawcy.
24. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto
umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
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25. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach
z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż
Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub
dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie
Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
§ 12.
1. Obowiązującą, uzgodnioną między stronami, formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –
terminowo - finansowego do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa
w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2 000,00 zł,
2) w przypadku dalszej zwłoki - ponad termin określony w pkt. 1 - w przedstawieniu
Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego do
zatwierdzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 3
niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót
a faktycznym dniem zakończenia robót,
4) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru
częściowego w stosunku do aktualnego haromonogramu rzeczowo - terminowo finansowego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi za wady fizyczne - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia
upływu terminu na usunięcie wad,
6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 30 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto umowy,
7) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni
w wysokości 2 000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu
robót,
8) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej
przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej Zamawiającemu, w wysokości 500,00 zł, za każdą niezatrudnioną osobę
poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego liczone za każdy dzień w którym
Wykonawca nie utrzymuje wymaganego stanu zatrudnienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający –
w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji, o której
mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
4. Potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych oraz innych roszczeń
finansowych bezpośrednio z faktur przez siebie wystawianych.
6. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej
Wykonawcy.
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7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 13.
1. Stronom przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1) Zamawiającemu, gdy Wykonawca:
d) zaniechał realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez
okres 21 dni,
e) bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót lub wstrzymał roboty i
nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji przez
Zamawiającego,
f) jeżeli pomimo uprzednich, dwukrotnych zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową, lub uporczywie, w
rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
2) Wykonawcy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru
robót lub podpisania protokołu odbioru robót.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 14.
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego,
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,
2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru robót oraz zapłaty
wynagrodzenia za wykonane roboty.
§ 15.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny kosztorysowej brutto podanej w ofercie tj. kwotę ……… zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wnosi Wykonawca w formie ……….
3. 70 % zabezpieczenia tj. kwota ............... zł (słownie: ................. złotych) zostanie
zwolniona z zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy
i uznania go przez Zamawiającego za zrealizowany zgodnie z warunkami umowy.
4. 30 % zabezpieczenia tj. kwota ...................... zł (słownie: złote) pozostaje jako
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolniona z zabezpieczenia
w terminie 15 dni od dnia upływu okresu tej rękojmi.
5. Terminy do zwrotu zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, rozpoczynają swój
bieg od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnionych w okresie
rękojmi za wady, jeżeli upływa po okresie na jaki ustanowiona jest rękojmia.
§ 16.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, w tym do przypadków odstąpienia
Zamawiającego od umowy innych niż wymienione w paragrafach poprzedzających,
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stosuje się odpowiednie
publicznych.

przepisy

Kodeksu

cywilnego

oraz

Prawa

zamówień

§ 18.
Strony ustalają, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy zostają poddane sądowi
właściwemu według siedziby Zamawiającego.
§ 19.
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w następującym
zakresie:
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane
zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w
przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie
spowoduje zwiększenia kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia
projekt zamienny kosztem i staraniem Wykonawcy, zawierający opis
proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji
nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,
b) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany
zaprojektowanych rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w umowie,
Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza
dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania,
c) w przypadku, gdy określone w ppkt b) zmiany powodują wzrost kosztów wykonania
robót,
traktuje
się
je
jako
zamówienie
dodatkowe
i Zamawiający złoży (po przeanalizowaniu możliwości finansowych) dodatkowe
zamówienie na ich wykonanie,
d) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy
Wykonawcy ani Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez
tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
e) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub technologicznych wynikających ze zmiany obowiązującego prawa bądź
decyzji organów nadzorczo – kontrolnych;
f) zmiana
(na
skutek
koniecznej
zmiany
błędnej
dokumentacji)
w zakresie robót, technologii, materiałach;
g) zmian technologicznych – niedostępność na rynku materiałów lub narzędzi
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub pojawienie się na rynku
urządzeń nowej generacji;
h) zmniejszenie zakresu zamówienia nie wynikające z winy Wykonawcy.
2. Możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały
się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
3. Ponadto możliwa jest zmiana dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem
podstawowym,
o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest
okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
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4.

5.

6.

7.
8.

2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w umowie.
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania
przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
w następujących sytuacjach:
a) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót, będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający, w szczególności konieczności zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy oraz
zaakceptowane przez Zamawiającego. Maksymalny okres przesunięcia terminu
zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę,
zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
Zmiana terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
Podstawą obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 1 stanowi zmieniona
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, oraz w kolejności:
 kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego,
 kosztorys opracowany na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania
przyjętych
do
sporządzenia
kosztorysu
ofertowego wykonawcy,
cen
jednostkowych pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale
nie wyższe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin
wykonania robót budowlanych. W przypadku braku powyższych danych ceny
uzgodnione zostaną przez strony umowy.

§ 20.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zamawiający udostępnia w załączeniu zmodyfikowaną specyfikację istotnych
warunków zamówienia uwzględniającą w/w zmiany.
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