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Krosno, dnia 14 marca 2018 r.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury
laboratoryjnej PWSZ w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna
i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 z 1579
późn. zm.) którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,
na:
wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej
przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno dydaktyczne i Dom Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”

Zatwierdzam:
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(podpis kierownika jednostki)
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ROZDZIAŁ I.

Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie z siedzibą:
Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 30, fax. (13) 43 755 11, e-mail:
pwsz@pwsz.krosno.pl
ROZDZIAŁ II.

Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie art. 39 w związku z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) o wartości poniżej kwoty
określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 29.12.2017 r.,
poz. 2479), na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy:
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164
z dnia 2015.12.22 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 29.12.2017 r., poz. 2477),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 29.12.2017 r.,
poz. 2479),
- Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
- Kodeks cywilny.
3. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
Specyfikacji lub SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia.
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiającym – należy przez to rozumieć Państwową Wyższa Szkołę Zawodową im.
Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno reprezentowaną przez Rektora.
Umowie o podwykonawstwie – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o
charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 poz.1579 z póź. zm.).
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Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1830).
ROZDZIAŁ III.

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie i rozbudowie budynku internatu przy ul. Żwirki i Wigury 9a w Krośnie na
pomieszczenia laboratoryjno – dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Stanisława Pigonia w Krośnie.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
Etap I: Budowa budynku ,,B” wraz z częścią pomieszczeń budynku A
tj. pomieszczeniami nr. 0.1, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 (na parterze), oraz nr. 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7 (na piętrze)
UWAGA:
Budynek ,,B” (bez parkingu), wraz z częścią pomieszczeń budynku A
tj. pomieszczeniami nr. 0.1, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27 (na parterze), oraz nr. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7 (na piętrze), Wykonawca zobowiązany jest wykonać w I etapie (w pierwszej
kolejności), przed przystąpieniem do robót budowlanych na pozostałej części budynku
,,A”.
Etap II: Realizacja pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia (w tym pozostała
część budynku ,,A”).
I. BUDYNEK „A” : ZAKRES PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY.
Przebudowa całości parteru z pracowniami dydaktycznymi i laboratoriami, oraz
przebudowa części zachodniej w poziomie I pietra na sale dydaktyczne.
I.I. Lewe skrzydło
Parter:
a) demontaż istniejących warstw posadzkowych i podposadzkowych , wykonanie
nowych posadzek i warstw podposadzkowych,
b) wymiana tynków, przebudowa części ścianek działowych dla montażu poszerzonych
drzwi,
c) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
d) utworzenie węzła sanitarnego (wyburzenie istniejących
ścian działowych i
wybudowanie nowych); ścianki działowe wydzielające poszczególne kabiny wykonane w
systemie płyt HPL, w łazience dla niepełnosprawnych montaż uchwytów dla
niepełnosprawnych ;
e) wydzielenie i wyposażenie pokoi dla nauczycieli, wykładzina dywanowa na podłogi ,
f) w korytarzu wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 60x180 na ruszcie
stalowym, w salach dydaktycznych wykonanie sufitu z płyt g-k między podciągami
stropu
g) wykonanie kompletu instalacji wg pt instalacji
h) zainstalowania systemu sygnalizacji alarmu pożaru SSP
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I.II. Prawe skrzydło
Parter:
a) przebudowa schodów wejściowych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych;
b) hall główny - częściowa rozbiórka stropu i montaż podnośnika dla
niepełnosprawnych, przebudowa części stropu nad parterem w strefie podnośnika na
strop,
c) hall główny -przebudowa części ściany zewnętrznej południowej w celu wykonania
wyjścia na zewnątrz i powiększenia okien, na piętrze powiększenie okien do poziomu
stropu
d) rozbiórka posadzek i warstw podposadzkowych w korytarzu i w części hallu
głównego,
e) wykonanie poziomu kanalizacji sanitarnej w korytarzu w celu podłączenia
umywalek z sal dydaktycznych i socjalnego pokoju studenckiego, w pozostałej
części sal wylewki samopoziomującej, wykonanie nowych posadzek z PCV w
pomieszczeniach dydaktycznych, ceramicznych w sanitariatach i hallu głównym wg rys.
projektu,
f) wykucie nowych otworów drzwiowych i okiennych w strefie wejścia wg rys. projektu,
przesunięcie witryny między wiatrołapem 01a i klatką schodową 02 o 10cm w kierunku
drzwi wyjściowych
g) wyburzenie ścian działowych i nośnych w strefie wejścia wg rys. projektu, podparcie
stropu w miejscu wyburzenia ściany nośnej belkami stalowymi, wstawienie nowego
nadproża stalowego przy wejściu na klatkę schodową,
h) wydzielenie p.poż. klatki schodowej witryną aluminiową, przeszkloną
i) Wyburzenie istniejącej bariery murowanej, montaż bariery szklanej,
j) osadzenie klapy dymowej na klatce schodowej głównej , poprzez wykonanie
otworu pomiędzy żebrami istniejącego stropu skrzynkowego
k) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wg zestawienia
l) budowa wyciszenia akustycznego ścian między salami lekcyjnymi wg rys. projektu,
m) w salach, holu i korytarzu budowa stropu podwieszonego kasetonowego
60x60/60x180 na ruszcie stalowym
n) w korytarzu i holu: malowanie ścian farbą poliuretanowa o wysokiej odporności na
obciążenia mechaniczne o Klasie 1 odporności na szorowanie na mokro
o) wykonanie kompletu instalacji wg pt instalacji, w tym wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji w pracowniach komputerowych
p) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru SSP
q) wyposażenie sal dydaktycznych
Piętro:
a) hall główny -przebudowa części ściany zewnętrznej południowej w celu wykonania
wyjścia na zewnątrz i powiększenia okien, na piętrze powiększenie okien do poziomu
stropu
b) zerwanie istniejących posadzek, wykonanie napraw, zszycie spękań, wykonanie
wylewki samopoziomującej w korytarzu i holu parteru, wykonanie nowych
posadzek z PCV w pomieszczeniach dydaktycznych
c) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wg zestawienia
d) demontaż istniejącej stolarki okiennej , powiększenie otworów okiennych , montaż
nowej stolarki, w związku z wymogami doświetlenia pomieszczeń dydaktycznych
e) wyburzenie ścian działowych i nośnych w strefie wejścia wg rys. projektu, podparcie
stropu w miejscu wyburzenia ściany nośnej belkami stalowymi,
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f) wydzielenie klatki schodowej witryną aluminiową, przeszkloną
g) wykonanie kompletu instalacji wg pt instalacji, w tym wentylacji mechanicznej
h) zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru SSP
i) wyposażenie sal dydaktycznych
II. BUDYNEK "B" - ZAKRES PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY.
Po rozbiórce kotłowni i warsztatów - budowa budynku laboratoriów, częściowa
przebudowa zaprojektowanego wcześniej parkingu.
a) rozburzenie istniejącego budynku kotłowni wraz z warsztatami, oraz demontaż
starej instalacji c.o. i kotłów c.o. wybudowanie nowego budynku o wymiarach 19,77 x
29,34 m, przylegającego do skrzydła prawego głównego budynku szkolnego z wjazdem
od strony zachodniej, połączonego przejściem do skrzydła dydaktycznego,
b) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, teleinformatyczne, c.o. i wod. - kan.,
dodatkowych wyciągów spalin w laboratorium diagnostyki napędu, silnika, oraz
laboratorium CNC.
c) w pomieszczeniach laboratoryjnych, korytarzu -projektuje się posadzkę
przemysłowągr.20cm, zbrojona stalowym włóknem rozproszonym, wykończoną
powłokami żywicznymi, w pozostałej części wylewki betonowe; w szatniach powłoki
żywiczne na posadzkach, a w sanitariatach, części socjalnej, prysznicach okładziny
ceramiczne.
d) Na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, płytki ceramiczne do wys.
2,10-2,20m, powyżej farba lateksowa
e) w laboratorium diagnostyki napędu, w głównym korytarzu, pom. CNC na ścianach
murowanych do wysokości 1,6m powłoka żywiczna, powyżej farby lateksowe
f) w pomieszczeniu laboratorium diagnostyki silników – ściany z bloczków
gazobetonowych, płyta stropowa żelbetowa z tynkiem cem.-wapiennym. Pod płytą
montaż podnośnika do transportu silników
g) montaż sufitu rastrowego w laboratorium CNC , diagnostyki napędu, korytarzu,
w sprężarkowni sufit akustyczny/izolacje akustyczne na ścianach, oraz sufitach,
sprężarka na wibroizolatorach,w rozdzielni elektrycznej sufit z płyt GK
h) montaż sufitu systemowego podwieszonego kasetonowego w pozostałych
pomieszczeniach.
III. PARKING
Zakres robót:
Całkowita powierzchnia placu wynosi 1278,1 m2
a) Roboty rozbiórkowe – brak
b) Roboty ziemne
- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
- Wykonanie wykopów pod kolektor deszczowy
c) Roboty budowlano- montażowe
- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- Wykonanie stabilizacji gruntu
- Wykonanie kolektora deszczowego (wg opracowania branży instalacyjnej)
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
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IV. BUDYNEK GOSPODARCZY
Budynek gospodarczy o wymiarach zewnętrznych
jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia , wolnostojący.

13,98

x

6,48

m,

V. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
Zagospodarowanie działki obejmuje, oprócz obiektów:
a) budowę chodników
b) budowę zjazdu publicznego
c) nowe obiekty:
- turbinę wiatrową wysokości 16 m wraz z policznikowym przyłączem
elektroenergetycznym (wew. instalacja ) i kablem sterowniczym,
- rozbudowę wew. kanalizacji deszczowej wraz z przewodami,
- budowę policznikowego przyłącza elektroenergetycznego do budynku
gospodarczego (wew. instalacja),
- budowa policznikowego przyłącza wodociągowego do budynku gospodarczego
(wew. instalacja),
- budowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej,
- kanalizację sanitarną wraz z separatorem i łapaczem piasku
2. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8
pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla
osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte
w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa).
3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.6).
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności polegających na wykonywaniu pracy fizycznej, tj. czynności fizycznych
niezbędnych do realizacji zamówienia. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi
osób: kierujących budową czy kierowców.
5. Wykonawca będzie prowadził wykaz pracowników wykonujących roboty budowlane,
zwanych dalej ,,Pracownikami wykonującymi roboty”.
6. Przedstawione w dokumentacji projektowej (w zestawieniu mebli i urządzeń) rysunki
i zdjęcia wyposażenia, są jedynie grafiką poglądową. Wykonawca nie jest zobligowany
do zaoferowania wyposażenia które przedstawia grafika, lecz zobligowany jest do
zaoferowania i dostarczenia wyposażenia zgodnego z opisem przedmiotu (specyfikacja,
oraz parametry).
7. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację zamówienia powinien
założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp
użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że
są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe
oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia
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równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych,
których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej.
Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy
oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że
dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W
przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać
określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że
dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania,
zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego
wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania
wskazane przez zamawiającego.
Kody CPV
45000000-7 – Roboty budowlane.
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia.
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45214610-9 - Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe.
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 – Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z każdym Uzupełnieniem do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powstałym podczas postępowania o
udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich
warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter
oferty lub na wykonanie robót.
Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi
odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej
Polskiej.
ROZDZIAŁ IV.

Opis części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
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ROZDZIAŁ V.

Informacja o zamówieniach z wolnej ręki.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6
ustawy P.z.p.
ROZDZIAŁ VI.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ VII.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Wymagane przez Zamawiającego terminy wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie zadania – 8-go dnia od daty podpisania umowy.
- zakończenie zadania: do 28 czerwca 2019 r.
Zamawiający wymaga, by na wykonany zakres robót Wykonawca udzielił gwarancji
jakości oraz rękojmi za wady na okres minimum 3 lat. Okres gwarancji jest jednym
z kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XXI SIWZ.
Podpisanie umowy z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą nastąpi przy
zachowaniu terminów wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych.
Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie tylko w okolicznościach i na zasadach
określonych w umowie o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą.
Wykonawca którego ofertę wybrano najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy robót.
Harmonogram ten w poszczególnych miesiącach musi być opracowany proporcjonalnie
do całego zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku uwag wnoszonych do
harmonogramu przez Zamawiającego, strony będą zobowiązane do wspólnego
opracowania harmonogramu.
Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót budowlanych
zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego robót, na poprawiony sporządzony w kategoriach kosztów, jakie
Zamawiający zawarł we wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

ROZDZIAŁ VIII.
1.

Termin wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji
lub uprawnień do
prowadzenia określonej
działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia
szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena spełniania
tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych
wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku
zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym
zakresie:
c.1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże,
że w okresie nie wcześniej niż ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
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okresie prowadzenia działalności wykonał, minimum jedną robotę
budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o
wartości brutto robót (wraz z podatkiem VAT) co najmniej 3 000 000,00 zł
(słownie: trzy miliony złotych 00/100),
c.2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże,
że dysponuje lub będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym:
- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy – posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót sanitarnych –
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych –
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
2.

3.

4.

5.

6.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2017r., poz. 1332), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016,
poz. 65).
Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedłoży
dokumenty zawierające inną walutę niż polska, Zamawiający dla oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w trakcie procedury badania i oceny ofert przeliczy
podaną wartość wg. średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia przetargu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że
warunek określony w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ spełnia każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną), natomiast
warunki określone w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) SIWZ spełniają łącznie.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania odbywa się trzyetapowo.
a) Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w ,,Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu” (zał. nr 4), oraz ,,Oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania" (zał. nr 2).
b) Etap II – W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania
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7.

8.

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Przykładowe
oświadczenie znajduje się w zał. nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
c) Etap III - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym
etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego
uznana zostanie za odrzuconą.

ROZDZIAŁ IX.
1.

Podstawy wykluczenia z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 wyklucza się z postępowania:
a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c. skarbowe,
d. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt b);
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

2.

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437
i 544);
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.”

Zamawiający na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) i 4) wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978,
z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

14

3.
4.

5.

6.
7.

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
z późn. zm.
b) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt
16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, może przedstawić dowody na to, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 4 .
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
(art. 24 ust. 12 ustawy).
Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w Rozdziale X SIWZ.

ROZDZIAŁ X.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
I. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (niżej wymienione
dokumenty Wykonawca składa wraz z ofertą):
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
a) Wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ, Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert,
b) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania, aktualne na dzień składania ofert,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia o których mowa w pkt. 1 ust c) składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawcy należy w
oświadczeniu o których mowa w pkt. 1 ust c) zawrzeć informację o tych
podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
powodów określonych w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) SIWZ.
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3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Przykładowe oświadczenie znajduje się w zał. nr 7 do
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które (na podstawie art. 26 ust 2 ustawy
Pzp) Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (niżej wymienionych dokumentów Wykonawca nie ma
obowiązku dołączać do oferty):
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie (odrębnym wezwaniem)
Wykonawcę,
którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót
budowlanych określonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających, czy roboty te 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. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie
odpowiednio warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. c.1) SIWZ.
Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument
ten składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku.
b) wykazu osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie warunku udziału
w postępowaniu określonego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) lit. c.2) SIWZ. Wzór
wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument
ten składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
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III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawca składa w postępowaniu
na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (niżej wymienionych
dokumentów Wykonawca nie ma obowiązku dołączać do oferty):
1.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie (odrębnym wezwaniem)
Wykonawcę,
którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r.
poz. 352).
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać źródło (stronę
internetową) lub okoliczności na podstawie których Zamawiający uzyska
dostęp do tych dokumentów lub jest w ich posiadaniu (o ile są one aktualne).
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale X
podr. IV ust. 1 a) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
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11.

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową
rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również
tego przedsiębiorcę.
Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może
żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. 2016 r., poz. 1126 )dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o
których mowa w ust. 4, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
Oferty wspólne:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich
w
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał
pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Pełnomocnictwo winno:
- określać do jakiego postępowania ma zastosowanie
- wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
- zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

18

b) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń
woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
działalności gospodarczej.
d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku
postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do
niego Zamawiający kieruje wszelkie informacje i korespondencję.
e) Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak
Wykonawcy składający ofertę wspólną.
f) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako
najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą umowę regulującą
wzajemną współpracę, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy czym termin,
na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w Rozdziale X ust. I
pkt 1 b) i 1 c) SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. (Rozdział X ust. II i IV
SIWZ), lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiający wezwie także Wykonawcę, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
zamieszczonych w ofercie.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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17.

18.

19.

20.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. ustawy
Pzp.
Zamawiający informuje, że za tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być uznane:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru firmy Wykonawcy,
b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert – zgodnie
z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące nazwy firmy, adresu wykonawcy,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego
uczestnika postępowania.
Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

21. INNE DOKUEMNTY, które należy dołączyć do oferty (nie wymienione
w Rozporządzeniu o którym mowa w pkt 20):
a) Wypełniony Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ
b) Dowód wniesienia wadium, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale
XIV SIWZ.
c) Kosztorysy ofertowe w formie szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów.
Wykonawca w kosztorysie ofertowym w miejscach w których znajdują się
kropki zobowiązany jest podać nazwę producenta, oraz model oferowanego
urządzenia, lub materiału.
d) Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania
czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub
fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik)
e) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ XI.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a Ustawy P.z.p.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami
tych
podmiotów,
w
szczególności
przedstawiając
(WRAZ Z OFERTĄ) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane (jeżeli dotyczy).
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
nie
potwierdzają
spełnienia
przez
wykonawcę
warunków
udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w ust. 1.
6. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
ROZDZIAŁ XII.
1.
2.

3.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę,
zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób
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umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
4. Wyżej wymienione formy porozumiewania się tj. faksem i przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, nie będą miały zastosowania do dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, ze względu na konieczność zachowania formy
tych dokumentów i oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) lub
przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
5. Zamawiający zastrzega formę pisemną - jako sposób złożenia oferty (za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) osobiście, za pośrednictwem
posłańca).
6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania;
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty związane
z toczącym się postępowaniem winny być kierowane przez Wykonawcę na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rynek 1,
38-400 Krosno. Numer faksu: (0-13) 43 755 11 e-mail: przetargi@pwsz.krosno.pl
8. Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy p. z. p. może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert.
10. Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych oraz przekazane
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytanie.
11. W szczególności zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty, dołożył należytej
staranności do analizy dokumentacji projektowej w zakresie zastosowanych rozwiązań
projektowych i uzgodnień branżowych, a w przypadku wystąpienia niejasności zwrócił się
o ich wyjaśnienie. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli
zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,
Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
12. Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy p. z. p. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej.
13. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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14. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
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 specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
ROZDZIAŁ XIII.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
1.

mgr Franciszek Tereszkiewicz – Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Stanisława Pigonia w Krośnie, e-mail: przetargi@pwsz.krosno.pl

2.

inż. Andrzej Jakubowski – Kierownik Działu Techniczno – Gospodarczego PWSZ
w Krośnie.

3.

mgr inż. Maciej Krukar, e-mail: przetargi@pwsz.krosno.pl

ROZDZIAŁ XIV.

Wymagania dotyczące wadium.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 150 000,00 zł.
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione 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. 6b 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.)
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku PEKAO S.A. O/Krosno nr 87 1240 4764 1111 0000 4866 3706
4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy dołączyć do oferty w oryginale.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób
umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 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 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
dnia 29 marca 2018 r., do godz. 1000. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy p. z. p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, 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.
14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz
z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XV.

Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa
wyrażenia takiej zgody, nie powoduje utraty wadium.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.
85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. 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
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związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XVI.

Opis sposobu przygotowania oferty, treść oferty.

Wymagania Zamawiającego:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub
niezmywalnym atramentem i podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób
upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla
formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Forma
i treść składanej oferty winna odpowiadać załączonym do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia formularzowi oferty i załącznikom do SIWZ. Wielkość
załączonych do niniejszej specyfikacji formularza oferty i załączników do SIWZ może
zostać zmieniona przez Wykonawcę, przy zachowaniu treści formularza, jednostek miary,
załączników i opisów poszczególnych wierszy oraz kolumn.
4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności
prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
5. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za
zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty.
6. Ewentualne poprawki w ofercie winny być czytelnie naniesione i podpisane przez
Wykonawcę.
7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje
wyszczególnione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

itp.

8. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Zalecenia Zamawiającego:
1. Każda „zapisana” strona/kartka oferty wraz z załącznikami winna być opatrzona kolejnym
numerem i ułożona w kolejności.
2. Wszystkie strony oferty winny być na stałe zespolone w sposób uniemożliwiający
wysunięcie się strony.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu odpowiednio
zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej
nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
i podpisać następująco:
‹‹Przetarg nieograniczony – Oferta (zamienna wzgl. wycofanie oferty) na

wykonanie robót budowlanych pn. ,, Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy
ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i
Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
z dopiskiem:
‹‹Nie otwierać przed dniem: 29 marca 2018 r., godz. 1100 ››
4. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta t.j. w
kopercie oznakowanej dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem
„ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.
ROZDZIAŁ XVII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy składać w
siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
Rynek 1, pokój nr 105 (Sekretariat), w terminie do dnia: 29 marca 2018 r., do godz.
1000.
2. Jeżeli treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia ulegnie modyfikacji
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz
Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu
zmienionego
ROZDZIAŁ XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 29 marca 2018 r., o godz. 1100 w siedzibie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Rynek 1,
pokój nr 104.
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2. Sesja otwarcia ofert jest jawna.
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalność kopert z ofertami.
5. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
6. Następnie zostaną otwarte oferty oznaczone „ZMIANA”. Oferty pierwotne względem
ofert zamiennych nie będą otwierane.
7. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione
lub wycofane.
8. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja oświadczenia została wskazana
w załączniku nr 7 do siwz.
ROZDZIAŁ XIX.

Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

1. Wykonawca określi łączną ryczałtową cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 632 § 1 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.) – jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
(wykonawca) nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
2. Wykonawca wraz z formularzem ofertowym obowiązany jest złożyć kosztorys
ofertowy w formie szczegółowej (wraz z zestawieniem materiałów) sporządzony w
oparciu o dokumentację projektową – obejmujący wycenę poszczególnych
elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników
ceny (w szczególności R-robocizna, Kp-koszty pośrednie, Zysk-zysk, S-sprzęt) oraz
cenę oferty (sumę kwot za poszczególne pozycje kosztorysowe powiększoną o
obowiązujący podatek VAT – Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów do
ceny). Kosztorys winien zawierać podstawę wyceny zgodną z przedmiarem robót,
ilość robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej, zestawienie
materiałów (wraz z cenami) oraz tabele elementów scalonych. Zaleca się
sporządzenie kosztorysu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektów i robót budowlanych.
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3. Wykonawca w kosztorysie ofertowym w miejscach w których znajdują się kropki
zobowiązany jest podać nazwę producenta, oraz model oferowanego urządzenia, lub
materiału.
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
5. Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić podatek VAT
zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu składania oferty.
6. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje
odrzucenie oferty.
7. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą
być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Podstawę wyliczenia ceny za całość robót budowlanych będących przedmiotem
zamówienia stanowi niniejsza SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności projekt
budowlany, projekt wykonawczy, oraz dołączony pomocniczo do SIWZ, przedmiar
robót.
9. Cenę oferty należy ustalić drogą sporządzenia wyceny przedmiaru robót, opracowanej
w oparciu o SIWZ wraz z załącznikami, zwłaszcza o projekt budowlany, projekty
wykonawcze a w dalszej kolejności o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót oraz projekt wystroju i kolorystyki wnętrz. Wykonawca startujący w przetargu
załącza do oferty wyceniony przedmiar robót w formie szczegółowej wraz z zestawieniem
materiałów, zawierający elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania i będący
załącznikiem do ewentualnej umowy.
10. W przypadku stwierdzenia rozbieżności przedmiaru robót z dokumentacją
projektową, wszelkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte w
przedmiarze, należy pisemnie zgłosić do zamawiającego na zasadach opisanych w
Rozdziale XII niniejszej SIWZ.
11. Kiedy wykonawca nie zgłosi rozbieżności przedmiaru robót z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami SIWZ, lub opuści
jakąkolwiek jego pozycję, bądź zmieni ilość jednostek przedmiaru, Zamawiający uzna, iż
wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, bez
dodatkowego wynagrodzenia.
12. W przypadku pojawienia się na etapie wykonywania robót jakichkolwiek nieścisłości lub
wątpliwości, co do ostatecznego wystroju i kolorystyki wnętrz, Wykonawca zobowiązany
będzie do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów wystroju i kolorystyki. Zamawiający
będzie mógł stosować rozwiązania kolorystyczne z całej palety barw NCS bez zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego.
13. Cena oferty winna obejmować całość robót zgodnie z SIWZ i jej załącznikami oraz
uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia, w szczególności:
a) koszty bezpośrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania robót wraz z pracami towarzyszącymi
i robotami tymczasowymi, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające,
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty utrzymania placu budowy, w tym koszty ogrzewania wszystkich
pomieszczeń budowy w stopniu gwarantującym prawidłowe i zgodne z
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technologią wykonywanie robót.
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót wraz
z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi, obejmujące również koszty
dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca składowania na placu budowy,
- koszty wynajęcia i eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do
wykonania robót wraz z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi,
obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i
demontażu po zakończeniu robót,
b) koszty ogólne budowy, w tym:
- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę,
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego, w tym także
zaplecza dla Zamawiającego, oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów,
- koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy,
obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci, oświetlenie placu budowy,
urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem i słońcem i inne
tego typu urządzenia,
- koszty demontażu starej instalacji c.o. wraz z kotłami c.o. w pomieszczeniach
starej kotłowni,
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi
kwalifikowanych jako środki nietrwałe,
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego,
koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
- koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i obiektów,
- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
- koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,
- koszty podróży służbowych personelu budowy,
- koszty sporządzenia powykonawczej dokumentacji budowy,
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych oraz badań
pomontażowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty bieżącego utrzymania porządku i bieżącego usuwania materiałów
pochodzących z prac rozbiórkowych i demontaży z placu budowy oraz
postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
- koszty demontażu i przeniesienia (w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
materiałów wskazanych przez Zamawiającego podczas rozbiórki, jako nadające
się do odzysku.
- koszty urządzenia niezbędnych dojść i dojazdów do sąsiadujących posesji w
trakcie trwania robót,
- koszty składowania materiałów budowlanych, oraz materiału rozbiórkowego,
-

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

29

-

koszty utylizacji materiału rozbiórkowego,
koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, wraz z
wyrównaniem i odtworzeniem terenów zielonych za budynkiem do granicy
działki,
- koszty dokładnego sprzątania pomieszczeń w których wykonywane były roboty
budowlane,
- koszty naprawy, usunięcia zniszczeń drogi dojazdowej, parkingów i chodników.
koszty doprowadzenia ich do stanu sprzed wejścia na teren budowy,
- koszty każdorazowego (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzenia
okolicy budynku do stanu czystości, tak, aby komunikacja odbywała się bez
zakłóceń.
- opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały
i sprzęt,
- koszty wydłużenia okres rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji,
- koszty przeprowadzania konserwacji i serwisu wszystkich zainstalowanych
urządzeń, oraz prowadzenia kart (książek) technicznych tych urządzeń,
- wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą
wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami
umowy i przepisami technicznymi.
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę
- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z treści dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, warunków umowy oraz przepisów
dotyczących wykonywania robót budowlanych oraz wizytacji terenu inwestycji
dokonanej przed złożeniem oferty.
14. Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca przed złożeniem swojej oferty:
a) upewnił się, co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych
w wycenionym przedmiarze robót, które winny, za wyjątkiem sytuacji, kiedy umowa
stanowi inaczej, obejmować wszystkie jego zobowiązania wynikające z umowy,
b) skalkulował swoje ceny na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków.
15. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi,
zamawiający doliczy do ceny netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego,
obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
16. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców
krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby
lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur
należnych z tytułu wykonania umowy (tzn. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla
wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z
wymaganiami dla wykonawców zagranicznych).
17. W ofercie nie mogą być zaoferowane do wykonania zamówienia materiały o niższym
standardzie i gorszych parametrach technicznych niż określone w dokumentacji
projektowej. Mogą być zaoferowane urządzenia i materiały równoważne lub wyższe
jakościowo.
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18. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu
ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
19. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega negocjacjom.
20. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
21. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Oświadczenie dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego znajduje
się w Formularzu ofertowym.
ROZDZIAŁ XX.

Wizytacja terenu budowy.

1. Zamawiają zaleca, by Wykonawca przed złożeniem swojej oferty dokonał wizytacji
i zbadał plac budowy, jego otoczenie oraz miejsce ewentualnego składowania gruzu
i ziemi, a także uzyskał przed złożeniem oferty potrzebne informacje dotyczące natury
terenu i warunków powierzchniowych, wziął pod uwagę ukształtowanie i naturę placu
budowy, rozmiar i naturę robót i materiałów niezbędnych do zakończenia robót, środków
potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania oraz ogólnie uzyskania wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą
mieć wpływ lub mogą dotyczyć oferty.
2. Wizyta na Terenie Budowy nie będzie organizowana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek
koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca w celu uzyskania pełnej wiedzy o przedmiotowej inwestycji, może po
uzyskaniu zgody Zamawiającego wykonać w budynkach i terenie dodatkowych
odkrywek.
ROZDZIAŁ XXI.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i
sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert:
a) „cena” C– waga kryterium 98 %.
Ilość punktów w kryterium „cena” dla oferty ważnej i złożonej przez Wykonawcę
niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
C = Cn / Cx x 98
Gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
Cn – najniższa cena spośród badanych ofert
Cx – cena oferty badanej
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b) ,,okres gwarancji” G – waga kryterium 2 %.
Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” dla oferty ważnej i złożonej przez
Wykonawcę niewykluczonego z postępowania obliczona będzie zgodnie z formułą:
G = Gx / Gw x 2
Gdzie:
G – ilość punktów oferty badanej
Gx – okres gwarancji oferty badanej
Gw – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert (5 lat - w przypadku
zaoferowania dłuższego niż 5 lat okresu gwarancji)
Zamawiający wyznacza następujące terminy okresu gwarancji - pełne lata, jaki
Wykonawca może zaoferować:
- minimalny okres 3 lata, zaoferowanie krótszego terminu spowoduje odrzucenie oferty,
- wydłużenie okresu gwarancji powyżej 5 lat spowoduje, że okres ten będzie
obowiązywał w umowie i realizacji. Jednakże ilość punktów które wykonawca otrzyma
w procedurze badania i oceny ofert będzie wyliczana tak jakby Wykonawca zaoferował
okres gwarancji równy 5 lat.
2.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału
w postepowaniu , a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą
liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
Ko = C + G
gdzie: Ko – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek.
6.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu.
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7.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.

8.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

ROZDZIAŁ XXII. Odrzucenie oferty
1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp,
h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez
zamawiającego,
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób,
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania, i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp., braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Wykonawca, którego oferta została określona jako najkorzystniejsza otrzyma
powiadomienie o decyzji Zamawiającego przed upływem okresu ważności oferty. Do
zawarcia umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego ofertę wybrano i który ma osobowość prawną spółki cywilnej,
spółki jawnej, spółki partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej przed
podpisaniem umowy przedłoży aktualną umowę spółki.
Wykonawca którego ofertę wybrano najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu harmonogram rzeczowo finansowy robót.
Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót budowlanych
zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego robót, na poprawiony sporządzony w kategoriach kosztów, jakie
Zamawiający zawarł we wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
Wykonawca, którego ofertę wybrano i który ma osobowość prawną w formie Spółki
z o.o., stosownie do art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz.
1037, z późn. zm.), przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia
uchwały wspólników lub umowy spółki potwierdzającą możliwość zaciągania
zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału
zakładowego, względnie przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię
umowy spółki z której wynika, że ww. uchwała nie jest konieczna.
W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (np. Konsorcjum), Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądać
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich
partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) i d) na stronie
internetowej. Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
(http://www.pwsz.krosno.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

ROZDZIAŁ XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego
umowy.

wykonania

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
ceny brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, dołączając do umowy
jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form
opisanych w pkt. 2 b), c), d) lub e) (poniżej), Wykonawca wnosi zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to musi opiewać na okres od dnia
podpisania umowy do końca umownego terminu zakończenia robót.
Wykonawca nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót,
wniesie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na kwotę 30%
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zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to musi opiewać na okres
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót do końca terminu rękojmi za
wady.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania może być wnoszone w następujących formach
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 z 2000 r. poz.1158 z późniejszymi zmianami).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno
zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy w banku PEKAO S.A. O/Krosno,
nr 87 1240 4764 1111 0000 4866 3706. Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w pozostałych formach należy złożyć w Kasie PWSZ w Krośnie, Rynek 1, w pok.
nr 103.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Kserokopię wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie załącznikiem
do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
8. Poręczenie lub gwarancje stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy muszą zawierać stwierdzenia, iż na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiającego, wzywające do zapłacenia kwot tytułem nienależytego wykonania
umowy, następuje jego nieodwołalna i bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta (poręczyciela), oraz bez dokumentowania zdarzenia.
Poręczenie lub gwarancje nie mogą narzucać jakichkolwiek warunków jakie
Zamawiający musi spełnić, aby otrzymać wypłatę sumy gwarancyjnej.
9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni, licząc od daty wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie nie później niż w 15
dniu po upływie rękojmi za wady.
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ROZDZIAŁ XXV.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego ściśle wg
treści zawartej we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) stanowiącej integralną
część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. i art. 140 ustawy Pzp. umowa w sprawie niniejszego
zamówienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej,
c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art.
183 ustawy Pzp. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
4. Umowa podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, oraz w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej:
a) uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu
zamówienia, którego wykonanie okazało by się nieracjonalne na etapie prowadzenia
robót budowlanych,
b) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta
nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy,
c) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta
nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
e) ewentualnej zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem
posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości,
kwalifikacji (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem
podwykonawców). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
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6.

7.

8.
9.

g) zmiany obowiązujących norm i przepisów Prawa wraz z aktami wykonawczymi do
niego,
h) zmiany przepisów z zakresu ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska.
i) zaniechania produkcji urządzeń i wyrobów budowlanych założonych w dokumentacji
projektowej oraz braku na rynku ich odpowiedników o standardach i parametrach nie
gorszych, niż określonych przez Projektanta.
j) dokonania przez Projektanta zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej,
akceptowanych przez Zamawiającego,
k) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji
określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim
przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny
produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich
kluczowych parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z
oferty przetargowej.
l) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących osób wymienionych
w umowie (dotyczy zmian personalnych),
m) zamiaru skorzystania przez wykonawcę w toku prowadzonych robót z
podwykonawców, lub dodatkowych podwykonawców,
n) wystąpienia sił wyższych i okoliczności związanych z klęskami żywiołowymi.
o) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
nieprzewidziane w SIWZ,
p) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
Warunki zmian:
- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia.
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy ale przed jej podpisaniem, Wykonawca zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy musza posiadać przy sobie
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie wynika z dokumentów załączonych do złożonej oferty.

ROZDZIAŁ XXVI. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
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ROZDZIAŁ XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
ROZDZIAŁ XXVIII. Podwykonawcy.
1. Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o umowie o podwykonawstwie – należy przez to
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawartą
między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi
podwykonawcami.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Brak wskazania części zamówienia, które będą wykonywane za pomocą podwykonawców,
uznany będzie za zobowiązanie do samodzielnego wykonania zamówienia.
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzający wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
7. 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.
8. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane 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. Zamawiający akceptuje tylko takie umowy, które są
zgodne z projektem tej umowy.
Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy na 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000,00 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
Przepisy ust. 6-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadkach, o których mowa w ust. 6, 10 i 13, przedkładający może poświadczyć za
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń, lub sprzeciwu, zamawiający określił w zał.
nr 8 do SIWZ.
Wykonawca nie może zlecić żadnych robót podwykonawcy, bez uzyskania zgody Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XXIX. Unieważnienie postępowania przetargowego.
1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego
wykluczeniu;
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b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust.5, zostały złożone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Jeżeli postępowanie jest unieważnione przed terminem składania ofert, złożone oferty,
zostaną zwrócone Wykonawcom.
ROZDZIAŁ XXX.

Środki ochrony prawnej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
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6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w ust. 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane
w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 10 wnosi się w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
ROZDZIAŁ XXXI. Załączniki do SIWZ.
 Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy.
 Załącznik Nr 2 – Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
 Załącznik Nr 3 – Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert.
 Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 Załącznik Nr 5 – Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
 Załącznik Nr 6 – Wzór umowy.
 Załącznik Nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
 Załącznik Nr 8 – Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.
 Dokumentacja projektowa, pomocniczo - przedmiar robót, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót i uzgodnienia (na stronie internetowej
http://www.bip.pwsz.krosno.pl).

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18

.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

......................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY Nr ..............................
(nanosi Zamawiający)

I. Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………..………..
................................................................................................................................................
2. Dokładny adres Wykonawcy …………………………………………………………...
.................................................................................................................................................
3. NIP …………………………………….. Regon ……………………………………….
4. Tel/fax …………………………………………………………………………………..
5. E-mail …………………………………………………………………………………...
6. Jestem małym/średnim* przedsiębiorstwem ……………….……. (wpisać TAK lub
NIE), w rozumieniu przepisów art. 104 – 106 ustawy z dnia 02.07.2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z
późn. Zm.)
7. Nazwiska i funkcje osób reprezentujących firmę i upoważnionych do podpisania
umowy z Zamawiającym:
a)

…………………………………………………………………………………...

b)

...............................................................................................................................

c)

...............................................................................................................................

II. Wynagrodzenie:
1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym znak DTG/37/ZP-1/18,
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie Internetowej
http://www. bip.pwsz.krosno.pl oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego, oferujemy
wykonanie robót budowlanych pn. ,, Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie
budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury na
pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie”

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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za ryczałtowym wynagrodzeniem netto w wysokości ……………………….
(słownie: ………………………………………..………………………………..…….),
co wraz z podatkiem VAT ……….%, stanowi kwotę brutto ……………….…..
(słownie: ………………………………………….……………………………………).
III. Oświadczenia:
1. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
- rozpoczęcie zadania – 8-go dnia od daty podpisania umowy.
- zakończenie w terminie do 28 czerwca 2019 r.
3. Na wykonane roboty budowlane, oraz zamontowane urządzenia i materiały
udzielamy gwarancji jakości na okres ............................. (min. 3) lat oraz rękojmi
za wady zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, licząc od dnia
podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.
4. Okres terminu płatności za wystawione faktury określamy na 30 dni, licząc od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem
umowy stanowiącej (załącznik Nr 6 do SIWZ) oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
7. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego
wadium.
9. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
wniesienia przed terminem podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości określonej w SIWZ, t.j. o wartości ........................... zł, (słownie
........................................................................................................................................),
w formie ................................................., co stanowi 10 % wartości ceny oferty brutto.
10. Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom (zawrę umowę
o podwykonawstwo w rozumieniu przepisów ustawy pzp.):*
a) roboty w zakresie .....................................................firmie ........................................,
b) roboty w zakresie .....................................................firmie ........................................,
c) roboty w zakresie .....................................................firmie ........................................,
11. Czy
wybór
niniejszej
oferty
będzie
prowadzić do
powstania
u
Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ( tzw.
„odwrócony VAT”)?
Nie, po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.*
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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Tak, po stronie Zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy.*
Lp.

Nazwa (rodzaj) towaru/usługi

Wartość bez podatku VAT.

W przypadku nie zaznaczenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający
uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12. Zastrzegamy nie udostępnianie innym uczestnikom postępowania następujących
informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i na podstawie art. 8 ust 3 ustawy Pzp.
w załączeniu przedkładam materiał i uzasadnienie z wykazaniem, że zastrzeżenie to
jest zasadne i spełnia wymagania definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów:*
1/ .......................................................................................................................................
2/ .......................................................................................................................................
13. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez ..........................................................................................................
(nazwa lidera)

Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego
samego postępowania.*
14. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera …………. stron/kartek
ponumerowanych, zszytych i parafowanych przez Wykonawcę.
15. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1/ .......................................................................................................................................
2/ .......................................................................................................................................
3/ .......................................................................................................................................
4/ .......................................................................................................................................
5/ .......................................................................................................................................
6/ .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
*

niepotrzebne skreślić

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
......................................................
(miejscowość i data)

........................................
(pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury
na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie”
Oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY*:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

..............................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art ................... ustawy Pzp *
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1pkt 13-14, 16-20, lub art. 24 ust. 5
pkt 4 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze*:
………………………………..
………………………………..
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCY
NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA *:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI :
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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* niepotrzebne skreślić

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
(nie należy składać do oferty)
......................................................
(miejscowość i data)

.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,, Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom
Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności.

L.p.

Nazwa podmiotu, który
wykonywał roboty

Nazwa podmiotu, na
rzecz którego roboty
były wykonywane

Rodzaj wykonywanych robót
(nazwa zadania)

Terminy realizacji robót
Wartość zadania brutto
[zł]
rozpoczęcie
zakończenie

1.

2.
1. *Oświadczam, iż wykazane powyżej roboty budowlane zostały wykonane przez wykonawcę, którego reprezentuję / Oświadczam, iż
wykazując

spełnianie

warunku

polegam

na

zdolnościach

podmiotu/firmy:.................................................................................

z siedzibą w ...................................................... przy ul. ........................................... nr ....... w zakresie .................................................................
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
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3. Załączam dowody określające że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
*niepotrzebne skreślić

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
......................................................
(miejscowość i data)

.........................................
(pieczęć Wykonawcy)

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie robót budowlanych pn. ,, Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne
i Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
(nie należy składać do oferty)
......................................................
(pieczęć Wykonawcy)

.........................................
(miejscowość i data)

Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne
i Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………

Wykaz osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

Lp.

Imię
i nazwisko

Proponowana funkcja w
Wykształcenie realizacji zamówienia
(stanowisko)

Rodzaj i numer
uprawnień

Doświadczenie
(staż pracy)

Podstawa do
dysponowania osobą
(umowa
o pracę, zlecenie, dzieło)

1
2
3.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
(nie należy składać do oferty)

WZÓR UMOWY

o roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach projektu pn.
"Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie", który jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” na wykonanie robót budowlanych pn.
,,Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej
przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie” zawarta w dniu .................................... r.
pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, z siedzibą: Rynek
1, 38-400 Krosno, reprezentowaną przez:
1. Prof. dr hab. Grzegorza Przebindę - Rektora
który oświadcza, że podmiot który reprezentuje jest płatnikiem podatku VAT, numer
684-21-75-051, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

NIP:

a ...............................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą
zarejestrowaną w
................................................................................................................................ oraz ,że jest
płatnikiem podatku VAT numer NIP .................................. , zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego znak DTG/37/ZP-1/18, na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z
późn. zm.), o wartości mniejszej niż kwoty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od
których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. z 29.12.2017 r., poz. 2479),
o następującej treści.
Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385);
2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z
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3)

4)

5)

6)

opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub
instalację;
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c
lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami;
usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są
roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na
podstawie art. 2a lub art. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 z późn. zm.),
zamówieniu publicznym na roboty budowlane – należy przez to rozumieć umowę
odpłatną zawartą między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest robota
budowlana.
Przedmiot umowy
§1

1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania nr DTG/201/ZP-2/17 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania robót budowlanych pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy
ul. Żwirki i Wigury 9a w Krośnie na pomieszczenia laboratoryjno – dydaktyczne
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie” zgodnie ze
złożoną ofertą przetargową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a także
Projektem budowlanym i wykonawczym, Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi do
niego, normami państwowymi i branżowymi, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami
obowiązującymi w Polsce, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z
zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego i budowlanego.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy dwuetapowo. W I etapie Budynek ,,B” (bez
parkingu), wraz z częścią pomieszczeń budynku A tj. pomieszczeniami nr. 0.1, 0.24,
0.25, 0.26, 0.27 (na parterze), oraz nr. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (na piętrze), natomiast w
Etapie II, pozostały zakres przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się
bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy
wolnego od wad, usterek i niedoróbek.
4. Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych nie może zastosować innych
materiałów i urządzeń, niż te które zaoferował w kosztorysie ofertowym, chyba, że
z uzasadnionej przyczyny otrzyma pisemną zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Wówczas
Wykonawca może zastosować tylko materiały i urządzenia równoważne lub wyższe
jakościowo do tych które zostały opisane w dokumentacji projektowej. W takim przypadku
Wykonawca, będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane
przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego w
SIWZ i dokumentacji projektowej.
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5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z
wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
§2
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
dokumentacja przetargowa w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz
z załącznikami, oferta złożona przez Wykonawcę wraz z załącznikami, stanowią załączniki do
niniejszej umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy
§3
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:
- rozpoczęcie zadania – 8-go dnia od daty podpisania umowy.
- zakończenie całości zadania do 28 czerwca 2019 r.
Zamawiający z chwilą podpisania protokołu przekazania placu budowy (niezwłocznie po
podpisaniu umowy), odda Wykonawcy pomieszczenia objęte zamówieniem, przewidziane
do wykonania w I etapie realizacji inwestycji. Z chwilą rozpoczęcia realizacji II etapu
Zamawiający przekaże Wykonawcy pozostałe pomieszczenia.
2. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót określa harmonogram rzeczowofinansowy, stanowiący integralną część umowy.
3. Strony ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin uzyskania
wszelkich wymaganych odbiorów, uzgodnień, pozwoleń itp.
Obowiązki Zamawiającego
§4
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie placu budowy w terminie rozpoczęcia realizacji poszczególnych etapów
robót,
b) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,
c) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, sporządzonej dla przedmiotowej
inwestycji, wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót oraz dziennika budowy,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania
inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania
zadania,
f) zapłata ustalonej należności za wykonane roboty zgodnie z § 7 umowy,
g) zapłata odsetek za zwłokę w zapłacie faktur spowodowana brakiem środków
finansowych lub z innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego,
h) dokonywanie czynności związanych z wprowadzaniem podwykonawców zgłoszonych
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy,
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
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i) dokonywanie uzgodnień w zakresie określonym w § 5 ust. 21 umowy,
j) udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia
od umowy,
k) odebranie wykonanych robót, o ile roboty odpowiadają wymogom umowy
i obowiązującego prawa.
2. Z chwilą protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiązki określone obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz
Prawo budowlane i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, oraz wszelkie szkody, w
tym wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
Obowiązki Wykonawcy, oraz innych podmiotów
§5
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w § 1 niniejszej umowy z najwyższą
starannością, terminowo, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów
robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami
bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego, budowlanego i inwestorskiego.
2. Przedłożenie Zamawiającemu (na wniosek Zamawiającego) do zatwierdzenia, w terminie do
7 dni od podpisania umowy, skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
sporządzonego zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zamawiającego o dofinansowanie
inwestycji ze środków UE, stanowiącego uszczegółowienie danych zawartych w ofercie
przetargowej.
3. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

przed

rozpoczęciem

robót

Planu

4. Zorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt placu budowy, w tym w szczególności
wykonanie dróg i komunikacji (tymczasowej organizacji ruchu), ogrodzeń, instalacji i
punktów poboru wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowań
prowizorycznych, dojść i dojazdów do obiektu, ochrony terenu i obiektów i wszystkich
innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.
5. Uzyskanie zezwoleń na wjazd, oraz zorganizowanie własnym staraniem i na własny koszt
wjazdu samochodów na teren budowy.
6. Ponoszenie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i opłat za zajęcie pasa
ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do wykonania prac budowlanych.
7. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,
narzędzia i odzież. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nie
przestrzeganiem przez jego pracowników przepisów bhp i p.poż.
8. Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępniania go osobom uprawnionym celem
dokonywania wpisów i potwierdzeń.
9. Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia każdej partii
wyrobów przeznaczonych do wbudowania, odpowiadających wymogom przepisów
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budowlanych obowiązujących w Polsce.
10. Zapewnienie organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i wszystkim osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,
gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją
inwestycji.
11. Stosowanie się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, które są zgodne z
prawem obowiązującym w Polsce.
12. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, oraz nadzoru nad
Pracownikami wykonującymi roboty.
13. Ustanowienie Kierownika Budowy, posiadającego wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, potwierdzone
zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, który mówi, że
podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi
wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a,
oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.
Ilekroć mowa o określonych uprawnieniach na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332),
rozumie się przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane
na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania
określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje
zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).
a) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ........................................ , nr upr.
bud. ………………..., nr ewid. IIB ……………………………….. .
b) Kierownikiem
robót
sanitarnych
ze
strony
Wykonawcy
będzie
........................................... , nr upr. bud. ………………..., nr ewid. IIB …………….. .
c) Kierownikiem
robót
elektrycznych
ze
strony
Wykonawcy
będzie
........................................... , nr upr. bud. ………………..., nr ewid IIB. …………….. .
14. Zawarcie umów o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej robót realizowanych przez
Wykonawcę w ramach zadania inwestycyjnego określonego w § 1 na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)
i przedstawienie kopii tych umów przed rozpoczęciem robót, w związku z przejściem na
Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za:
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń losowych w tym ognia, wody w
odniesieniu do robót, budynków, obiektów, materiałów, sprzętu oraz innego mienia
związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wszystkie koszty związane z zawarciem wyżej wymienionych umów ubezpieczenia oraz
opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.
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Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego a polisy
i dokumenty ubezpieczeniowe powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do
akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia prac. Przedstawienie przez
Wykonawcę odpowiednich polis ubezpieczeniowych stanowi warunek dopuszczenia
Wykonawcy do prac wynikających z niniejszej umowy.
Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanej polisy, Zamawiający może we własnym zakresie
zawrzeć umowę ubezpieczeniową, w związku z którą polisę powinien był przedstawić
Wykonawca i potrącić koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe z
jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy.
15. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego, swoich pracowników oraz osób
trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu realizowanych robót w związku z
prowadzonymi pracami, jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.
16. Bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac.
17. Wykonanie prac zabezpieczających związanych z wykonywaniem robót przy czynnym
obiekcie oraz zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do budynków w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
18. Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzonych robót i bieżące usuwanie z placu
budowy, własnym staraniem i kosztem, materiałów i odpadów powstałych w wyniku
prowadzenia robót i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (drewno,
blacha, stal i inne), a w przypadku nie wskazania przez Zamawiającego zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
19. Udział w naradach roboczych dotyczących realizacji zadania organizowanych przez
Zamawiającego.
20. Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu
budowy.
21. Dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju
i kolorystki materiałów zastosowanych do wykonania robót tak by wykonane prace w pełni
odpowiadały koncepcji estetycznej Zamawiającego oraz założonej funkcji użytkowej.
Ponadto Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Projektantem oraz
Inspektorem nadzoru inwestorskiego, co do zmian konstrukcyjno-materiałowych
proponowanych przez Wykonawcę, w odniesieniu do dokumentacji projektowej.
22. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia
wykonania niniejszej umowy.
23. Zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
24. Okazywanie na żądanie Zamawiającego, lub inspektorów nadzoru, oraz dostarczenie na
dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego atestów na wbudowane materiały,
świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji
zgodności z Polską Normą lub normami UE, protokołów prób, sprawdzeń i pomiarów,
instrukcji obsługi lub użytkowania itp. w języku polskim lub w tłumaczeniu przez
uprawnionego tłumacza przysięgłego, a ponadto wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień,
pozwoleń itp., niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
25. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego budynków,
dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesionymi zmianami w kolorze
czerwonym z podpisami uprawnionych osób, na oryginale lub kopii dokumentacji.
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26. Dokonanie oznaczenia dróg ewakuacyjnych i wyposażenia budynków w sprzęt p.poż.
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
27. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego oraz całkowite uporządkowanie terenu
bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później jednak niż 5 dni od daty dokonania odbioru
końcowego robót .
28. Dokładne wysprzątanie pomieszczeń w których prowadzone były roboty budowlane,
29. Usuwanie wszelkich wad, usterek i niedoróbek z należytą starannością i zgodnie
z postanowieniami umowy.
30. Naprawa, usunięcie zniszczeń drogi dojazdowej, parkingów i chodników. Doprowadzenie
ich do stanu przed wejściem na teren budowy,
31. Wszystkie osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na
wykonywaniu pracy fizycznej, tj. czynności fizycznych niezbędnych do realizacji
zamówienia, będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym do oferty.
32. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty. Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
33. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę
z Pracownikami wykonującymi roboty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienie Pracowników wykonujących
roboty na podstawie umowy o pracę.
34. Zmiana pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następujących sytuacjach:
a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania robót przez niego,
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
35. Zmiana Pracownika wykonującego roboty dokonywana jest poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika wykonującego
roboty na co najmniej 2 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany.
36. Zmiana Pracownika wykonującego roboty nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
Umowy.
37. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
38. Zapisy pkt. 29 do 36 stosuje się również w odniesieniu do wszystkich Podwykonawców.
39. Zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego, kilku dłużników może być zobowiązanych w ten
sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników
łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez
któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.
40. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają
zobowiązani.
41. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków
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dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Podmioty te będą
realizowały roboty budowlane w zakresie w którym te zdolności są wymagane.
42. Podmiotem, który zobowiązał się udostępnić Wykonawcy swoje zdolności
w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia jest ...............................................................................
reprezentowany przez:
1) ...............................................................................................
2) ...............................................................................................
którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą
zarejestrowaną w ............................................................................................................. oraz
,że jest płatnikiem podatku VAT numer NIP ..................................
Nadzór inwestorski
§6
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje
z
Inspektorem Nadzoru inwestorskiego. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego
będzie:
◦ ……………………………………… – Inspektor nadzoru branży budowlanej, upr. bud.
nr ………………………, nr ewid. PIIB …………………………….,
◦ ……………………………………… – Inspektor nadzoru branży sanitarnej, upr. bud. nr
………………………, nr ewid. PIIB …………………………….,
◦ ……………………………………… – Inspektor nadzoru branży elektrycznej, upr. bud.
nr ………………………, nr ewid. PIIB …………………………….,
2. Koordynatorem czynności Inspektorów nadzoru na budowie będzie …….............................
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe
§7
1. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na
podstawie wybranej, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferty
wynosi
netto
............................
zł
(słownie
złotych:
............................................................................), plus należny podatek VAT, co stanowi
kwotę
brutto:
.............................................
zł
(słownie
złotych:
...........................................................................................................................................).
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności
wymienionych w art. 144 ustawy Pzp, oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionej poniżej:
a) uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia,
którego wykonanie okazało by się nieracjonalne na etapie prowadzenia robót
budowlanych,
b) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
c) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła
na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
d) konieczności wprowadzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
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e) ewentualnej zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem
posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości,
kwalifikacji (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem
podwykonawców). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
g) zmiany obowiązujących norm i przepisów Prawa wraz z aktami wykonawczymi do
niego,
h) zmiany przepisów z zakresu ochrony pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska.
i) zaniechania produkcji urządzeń i wyrobów budowlanych założonych w dokumentacji
projektowej oraz braku na rynku ich odpowiedników o standardach i parametrach nie
gorszych, niż określonych przez Projektanta.
j) dokonania przez Projektanta zmian i uzupełnień do dokumentacji projektowej,
akceptowanych przez Zamawiającego,
k) w przypadku zmian technologicznych spowodowanych np. zaprzestaniem produkcji
określonego sprzętu, lub pojawieniem się na rynku nowszej wersji sprzętu. W takim
przypadku Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć inny
produkt, niż zaoferowany w ofercie, pod warunkiem spełnienia wszystkich kluczowych
parametrów opisanych w przedmiocie zamówienia w cenie wynikającej z oferty
przetargowej.
l) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych dotyczących osób wymienionych
w umowie (dotyczy zmian personalnych),
m) zamiaru skorzystania przez wykonawcę w toku prowadzonych robót z podwykonawców,
lub dodatkowych podwykonawców,
n) wystąpienia sił wyższych i okoliczności związanych z klęskami żywiołowymi.
o) zmian
spowodowanych
warunkami
geologicznymi,
archeologicznymi
lub
terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
nieprzewidziane w SIWZ,
p) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
Warunki zmian:
- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów,
zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron umowy, oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawcy nie zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty ujęte w kosztorysie ofertowym,
lecz faktycznie niewykonane.
4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, stanowiące wartość umowy, odpowiada zakresowi robót
przedstawionemu w dokumentacji projektowej i zawiera wszelkie koszty które Wykonawca
poniesie w celu należytego wykonania umowy, w tym: wszelkich robót przygotowawczych,
porządkowych, organizacji terenu robót wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty związane z
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odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych, oraz na podstawie
faktury końcowej wystawionej po odbiorze całości przedmiotu umowy wolnego od wad,
usterek i niedoróbek.
6. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych po
odbiorze poszczególnych zakończonych etapów robót określonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze całości
przedmiotu umowy wolnego od wad, usterek i niedoróbek. Faktury częściowe wystawiane
będą przez Wykonawcę oddzielnie za wykonane roboty przez Wykonawcę, oraz w
przypadku wystąpienia podwykonawców, oddzielnie za roboty wykonane przez
podwykonawców (oddzielnie dla każdego podwykonawcy wraz z podaniem kwoty jaka
przysługuje Podwykonawcy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie częściej
jednak niż jeden raz w miesiącu w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót,
określające wykonanie poszczególnych etapów robót, potwierdzone przez Inspektora/ów
nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenia Inspektora/ów Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać przed wystawieniem faktury. Faktury częściowe mogą być wystawiane do 90%
wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 10% zostanie wypłacone na podstawie faktury
końcowej.
7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będzie protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego podpisują ze strony Zamawiającego
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz Komisja Odbioru powołana przez kierownika
Zamawiającego.
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art.
143c ust. 1 Ustawy Pzp. biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
Dowodami, o których mowa powyżej są przedstawione razem:
a) oświadczenie w formie oryginału podpisanego przez osobę umocowaną, lub w postaci
kopii poświadczonej notarialnie o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy
w stosunku do Podwykonawcy,
b) dokument potwierdzający uznanie rachunku konta podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy). Dokument ten musi potwierdzać wykonanie całego przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, lub w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego części tej
umowy, oraz musi posiadać opis umożliwiający identyfikację na podstawie jakiej umowy
o podwykonawstwo otrzymano wynagrodzenie.
9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są
roboty budowlane, dostawy, usługi.
10. Bezpośrednia zapłata wg ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie",
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI
Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

62

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na to potrącenie.
14. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
15. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub
w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
16. Do faktury, w której zafakturowane będzie wyposażenie w sprzęt (np. panele gazów,
sprężarki, pompy itp.), Wykonawca dołączy wykaz wyposażenia, lub sprzętu wraz z cenami
zgodnymi z kosztorysem ofertowym.
17. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru przedmiotu umowy
podpisany ze strony Zamawiającego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Protokół
odbioru końcowego podpisują ze strony Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
oraz Komisja Odbioru powołana przez kierownika Zamawiającego.
Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie po przedstawieniu
Zamawiającemu
dokumentów
rozliczeniowych
pomiędzy
Wykonawcą
a Podwykonawcami, wskazujących na dokonanie przez Wykonawcę zapłaty należnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców w przypadku powierzenia im części przedmiotu
umowy. Zapis niniejszy stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dalszych
Podwykonawców.
18. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego.
Termin płatności każdej faktury wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentem uzasadniającym prawidłowość i
zasadność jej wystawienia.
19. Zapłata
następuje
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
............................................................................................................................................

nr

20. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach
umowy roboty nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
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21. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót nie objętych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania akceptacji Zamawiającego.
Wszelkie samodzielne decyzje inspektora(-ów) nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą
bezskuteczne a roboty takie będą wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
22. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze
względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
23. Zlecone przez Zamawiającego roboty wynikające ze zmiany technologii bądź zakresu
rzeczowego, rozliczane będą na zasadach określonych w odrębnej umowie lub aneksie do
umowy, przy zastosowaniu elementów cenotwórczych wynikających z oferty Wykonawcy.
Kosztorysy na powyższe roboty będą sporządzane przez Wykonawcę, zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz akceptowane przez Zamawiającego. W przypadku
braku odpowiednich pozycji materiałowych i sprzętowych w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca przyjmie:
- ceny materiałów wg uzgodnionych z Zamawiającym aktualnych cen zakupu, lecz nie
wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj.
podkarpackiego, w okresie ich wbudowania,
- ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. podkarpackiego w okresie jego
użycia. Ceny te muszą być uzgodnione z Zamawiającym,
- norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm
zakładowych Wykonawcy.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia cen materiałów i sprzętu na podstawie
wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalone w drodze negocjacji
przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
24. Jeżeli w toku realizacji zadania nastąpi przerwa z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część inwestycji.
25. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie Wykonawcy przysługują
odsetki ustawowe za opóźnienie.
26. KLAUZULE WALORYZACYJNE
26.1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy
w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeśli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
26.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 26.1 pkt. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
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Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
26.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 26.1 pkt. 2 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie
będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty
podwyższenia
wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy
minimalnej.
26.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 26.1 pkt. 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem
zmiany zasad, o których mowa w ust. 26.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą
zasad, o których mowa w ust. 26.1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
26.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.
26.1 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.
26.6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 26.1 na zmianę
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
Podwykonawstwo.
§8
1.

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo – należy przez to
rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi,
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dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, zawartą między
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot
umowy: .................................................................................................................................
3. Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres robót stanowiących przedmiot
umowy:
a) .................................. roboty w zakresie ............................. na łączną wartość ..............,
(nazwa i adres podwykonawcy)
b) .................................. roboty w zakresie ............................ na łączną wartość ...............,
(nazwa i adres podwykonawcy)
c) .................................. roboty w zakresie............................. na łączną wartość ...............,
(nazwa i adres podwykonawcy).
4. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda,
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
5. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana
Podwykonawców wskazanych w ust. 3, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną
w formie pisemnej.
6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest
wymagana zgoda Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego jest wymagana również do
zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9. 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.
10. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.
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11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w
ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez osobę
umocowaną, lub notarialnie) kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający
akceptuje tylko takie umowy, które są zgodne z projektem tej umowy.
13. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8.
14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez osobę
umocowaną, lub notarialnie) kopię zawartej umowy na 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 umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
17. Przepisy ust. 8-16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dochowanie przez
Podwykonawców warunków Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i
Informacji poufnych), za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania
jego własnych pracowników.
19. Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia
podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę
(podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec
Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Odbiory
§9
1.

Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy.

2.

Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni
od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy o gotowości do ich
odebrania i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

3.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod
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adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia całości robót.
4.

Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjne przez Zamawiającego i Inspektorów
nadzoru inwestorskiego, przy udziale Wykonawcy.

5.

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie przekazanie
Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oświadczenia kierownika budowy o
zakończeniu robót oraz pisemne potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakończeniu robót i gotowości do odbioru.
Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty
przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o zakończeniu robót i zakończy
odbiór w ciągu 3 dni roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, chyba że w trakcie
odbioru stwierdzone zostaną wymagające usunięcia wady, usterki czy niedoróbki.
W takim przypadku ustalony zostanie termin przeprowadzenia ponownego odbioru
końcowego robót.
Za datę zakończenia robót uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego
robót bez uwag.
Warunkiem przekazania Wykonawcy podpisanego protokołu odbioru końcowego jest
przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania tego protokołu zabezpieczenia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na kwotę 30% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

6.

7.

Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
a) dziennik budowy,
b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
projektem oraz przepisami prawa, oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego
stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu,
c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
d) atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych dla
wbudowanych materiałów w języku polskim,
e) protokoły prób, pomiarów i sprawdzeń,
f) dokumentację projektową podstawową i powykonawczą wszystkich branż, oraz
wbudowanych instalacji i zamienną, jeżeli w trakcie realizacji robót nastąpiły zmiany,
g) karty (książki) techniczne zamontowanych wszystkich instalacji i urządzeń
wymagających serwisowania.
h) kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego osoby pełniącej funkcje kierownika budowy
i) instrukcje obsługi lub użytkowania w języku polskim,
j) gwarancje na wbudowane urządzenia w języku polskim,
k) inne niezbędne dokumenty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, wskazane przed odbiorem końcowym na piśmie przez Zamawiającego.

8.

Jeżeli dokumenty wymienione w pkt. 7 nie są kompletne, lub zawierają błędy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie dokona pisemnego potwierdzenia o zakończeniu robót i
gotowości obiektu do odbioru, aż do chwili prawidłowego ich uzupełnienia.

9.

Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do
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kompletności oraz prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów,
w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego; w przeciwnym razie
zażąda od Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do odbioru i uzupełnienia
dokumentacji.
10. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego w
dokumentacji projektowej zdolność użytkową wykonanych robót.
11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia,
Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając
równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. W przypadku
bezskutecznego upływu terminu – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową
i przepisami Kodeksu Cywilnego – Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego
usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają
się do usunięcia, Zamawiający – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i
przepisami Kodeksu Cywilnego – może według własnego wyboru żądać wykonania robót
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania
za poniesione szkody i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
13. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.
14. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad i usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.
15. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego, jeżeli
Wykonawca zastosował inne materiały, lub urządzenia niż te, które ujęte są w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§ 10
1.

Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu
zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości ........................... złotych (słownie złotych: ................................................................................................................................) - tj.
10 % wartości umowy brutto, w formie .........................................................................

2.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub wniesienia
zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te
muszą zawierać stwierdzenia, iż na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego,
wzywające do zapłaty, następuje nieodwołalna i bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta (poręczyciela), oraz bez dokumentowania
zdarzenia. Poręczenie lub gwarancje nie mogą narzucać jakichkolwiek warunków jakie
Zamawiający musi spełnić, aby otrzymać wypłatę sumy gwarancyjnej.

3.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady za wykonane roboty.

4.

Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie
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z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
5.

70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy (wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy, gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu), w ciągu 30 dni od daty odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego.

6.

Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru
Wykonawca przekaże Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady, na kwotę 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to musi
obejmować okres od dnia odbioru końcowego inwestycji do dnie w którym upływa
zaoferowany okres rękojmi.

7.

Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady tj. 30% całego zabezpieczenia, zostanie zwrócona
Wykonawcy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, gdy zabezpieczenie wniesiono w
pieniądzu), w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

8.

Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają
swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi. Ewentualnie po protokolarnym
stwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót.

9.

W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub wykonania przedmiotu umowy i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o naprawienie powstałej
szkody, Wykonawca nie naprawi jej w terminie 14 dni to zabezpieczenie należytego
wykonania, o którym mowa w ust.1 będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania
robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku,
gdy wady przedmiotu zamówienia nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego,
proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady.
Gwarancja jakości i rękojmia za wady.
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca automatycznie wydłuża okres rękojmi za wady na okres równy okresowi
gwarancji. Okres okresu rękojmi i gwarancji wynosi .............. miesięcy i liczy się od dnia
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe, oraz
wszystkie zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest
jednakowy dla całego w/w zakresu.
4. Podczas całego okresu gwarancji, Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt serwis
wszystkich zainstalowanych urządzeń wymagających serwisu (wraz z wymianą
ewentualnych materiałów eksploatacyjnych) w okresach jakie są wymagane przez
producenta przedmiotu zamówienia (jednak nie rzadziej niż raz w roku), oraz założy i będzie
prowadził karty (książki) techniczne tych urządzeń. Po zakończeniu okresu gwarancji, karty
te zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu.
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5. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia
posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe
użytkowanie obiektu.
6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją
Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faxem, lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt
zgłoszoną wadę w terminie wynikającym z pkt 7 i pkt 8.
7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub
powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie
– nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.
8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem jak w punkcie 7, i nie wykluczające eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych
niż w punkcie 7 i 8 terminów usunięcia wad.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający będzie miał prawo
usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze
środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie
faktury obciążającej Wykonawcę. Ponadto w takim przypadku Zamawiający będzie mógł
naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
11. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich
zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.
13. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
14. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową
urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji
dłuższej niż okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę, to Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.
15. Jeżeli na materiały, lub urządzenia zostanie Zamawiającemu dostarczona karta gwarancyjna,
lub inny dokument, którego zapisy są sprzeczne z zapisami niniejszej umowy, stosuje się
zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy
§ 12
1.

Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się
z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 7 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest
wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może odstąpić od
umowy ze skutkiem natychmiastowym, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odstąpienie od umowy ze
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skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego
Wykonawcy dla skorygowania zaniedbań i naruszeń.
2.

Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości albo
złożenia oświadczenia Wykonawcy o wszczęciu postępowania naprawczego; wydania
nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz
wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy; przystąpienia przez Wykonawcę do
likwidacji swojego przedsiębiorstwa; zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności
Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie
przerwania wykonywania robót, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych
niniejszą umową.

3.

Uprawnienia, o których mowa w ust.1 i 2 przysługują Zamawiającemu niezależnie od
uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, w
szczególności art.635 i 636 KC.

4.

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 – art. 145 Prawa zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca
ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie strony odstępującej.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, po doręczeniu oświadczenia
Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawca powstrzyma się od dalszego
wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a następnie opuści rejony prac
i dokona przy udziale Zamawiającego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robót
według stanu na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy
Wykonawca nie zabezpieczy placu budowy w technologicznie uzasadnionym terminie,
wyznaczonym przez Zamawiającego, oraz w takim stopniu, aby uchronić go przed
warunkami atmosferycznymi i degradacją, Zamawiający może zlecić wykonanie
zabezpieczenia osobie trzeciej, a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. Koszty te
mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, z gwarancji należytego wykonania
umowy, lub poprzez notę obciążeniową.

6.

Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich
zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły
przeszkodę w ich wypełnieniu. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko
wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych
okoliczności. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę,
która się na nie powołuje

7.

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na
dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.

8.

Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Zamawiający są również sytuacje:
a) gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 tygodni od dnia
podpisania umowy.
b) gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie wypłaca wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy w ciągu 60 dni od daty płatności,
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9.

Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca mogą być również
sytuacje:
a) gdy wady przedmiotu zamówienia mają charakter istotny i nie dają się usunąć,
b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,
c) gdy zachodzi konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
d) gdy Wykonawca, w danym miesiącu rozliczeniowym, nie zrealizuje w całości robót
przewidzianych
do
wykonania
w
harmonogramie
rzeczowo-finansowym
w rozliczanym miesiącu, chyba że w uzasadnionym przypadku Wykonawca uzyska
zgodę Zamawiającego na przesuniecie zaplanowanych robót na następny okres
rozliczeniowy.
e) gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a Podmioty te
nie realizują robót budowlanych w zakresie w którym te zdolności były wymagane.
f) gdy Wykonawca wprowadził na plac budowy Podwykonawcę bez uzyskania zgody
Zamawiającego na takie wprowadzenie.
g) jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne,
żeby ukończył roboty w czasie umówionym,
Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego
użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.
Kary umowne
§ 13

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca – 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej
umowy,
b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, - 0,5% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – 0,5% wynagrodzenia umownego netto
określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia po terminie
wyznaczonym na usunięcie wad lub usterek.
d) za brak wykonania co najmniej raz w roku, lub częściej, jeżeli producent urządzenia tego
wymaga, przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń zamontowanych w ramach
przedmiotu umowy - kara w wysokości 20 000,00 zł. za każdy niewykonany przegląd.
e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom – kara w wysokości 0,1% wartości faktury za każdy dzień
opóźnienia,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara w wysokości
100 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną umowę.
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g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wartości nieprzedłożonej umowy, za
każdy dzień opóźnienia, po terminie o którym mowa w § 8 pkt.12 i pkt 15.
h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub usługi, kara w wysokości 50%
wartości nieprzedłożonej umowy.
i) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, bez przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi - kara w wysokości 100 000,00
zł. za każdego wprowadzonego Podwykonawcę.
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – kara
w wysokości 5 000,00 zł.
k) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy, Przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności polegających na wykonywaniu
pracy fizycznej, tj. czynności fizycznych niezbędnych do realizacji zamówienia – kara w
wysokości 5 000,00 zł. za każdy rozpoczęty miesiąc w okresie realizacji umowy, w
którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą niezatrudnioną osobę.
l) jeżeli przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca nie podał (o ile są
już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi, albo nie zawiadomił
zamawiającego o zmianie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia – kara w wysokości 5 000,00 zł. za każdego podwykonawcę, lub
osobę zaangażowaną w roboty budowlane lub usługi.
m) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, a wykonawca na żądanie zamawiającego
nie przedstawi oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy - kara w wysokości 10 000,00 zł. za każdego podwykonawcę który nie
przedstawił oświadczenia.
n) gdy Wykonawca polegał na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a Podmioty te
nie realizują robót budowlanych w zakresie w którym te zdolności były wymagane – kara
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w razie odstąpienia od
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – 10% wynagrodzenia
umownego netto określonego w § 7 niniejszej umowy.
3. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy mogą zostać potrącone
z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na to potrącenie.
4. Jeżeli kara umowna nie może zostać uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3,
Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie
obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
5. Jeżeli kara umowna nie zostanie zapłacona zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4,
Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługujących praw z tytułu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
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6. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, każda ze stron umowy
może domagać się odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość kar
umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
Postanowienia końcowe
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną
część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań prawa
zamówień publicznych. Również odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks Cywilny,
jak również inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów
powstałych między nimi a wynikających lub pozostających w pośrednim lub bezpośrednim
związku z umową na drodze bezpośrednich negocjacji.
4. Rozstrzygnięcie sporów nie załatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddają
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
Załączniki.
§ 15
1. Załączniki stanowią integralną część umowy.
2. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Dokumentacja projektowa.
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
c) Zakresy robót Podwykonawców (jeżeli dotyczy).
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
e) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
f) Wykaz pracowników wykonujących roboty budowlane (zatrudnionych przez
Wykonawcę).
g) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
h) Umowa konsorcjum/umowa spółki cywilnej (w przypadku oferty wspólnej)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
(nie należy składać do oferty)
.................................................................
pieczęć Wykonawcy

.................................................................
(miejscowość i data)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA /
GRUPA KAPITAŁOWA
w przetargu na wykonanie robót budowlanych pn. ,,Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki
i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23
ustawy Pzp*.
Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedkładam następujące środki
dowodowe wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania *:
……………………………………………………………
…………………………………………………………..

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione
z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

................................................................................
(podpisy i pieczęcie imienne osoby /osób/ umocowanej/
umocowanych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
* niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
w przetargu nieograniczonym
znak: DTG/37/ZP-1/18
(nie należy składać do oferty)

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (minimalne)
UMOWA PODWYKONAWCZA Nr …..
do umowy w sprawie zamówienia publicznego Nr…… z dnia …….
zawarta w …………… w dniu………… pomiędzy:
………………………………., dalej: „Wykonawca”
a
…………………………………, dalej: „Podwykonawca”
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa Nr ….. z dnia …..
(„Umowa główna”) pomiędzy ….. (Zamawiający) a …(Wykonawca), której przedmiotem jest
……………….. („Przedmiot zamówienia”). Zawarcie niniejszej umowy służyć ma realizacji
Przedmiotu zamówienia.
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa,
rozbudowa i wyposażenie budynku byłego internatu i części dydaktycznej przy ul. Żwirki i
Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie” w następującym zakresie: ………………. (wskazać roboty jako
powierzone podwykonawcy).

2. Strony oświadczają, że zakres robót określonych w ust. 1 zawiera się w zakresie robót, do
wykonania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Umowy głównej.

1.

2.

3.

4.

ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY
§ 2.
Wszystkie osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności polegające na
wykonywaniu pracy fizycznej, tj. czynności fizycznych niezbędnych do realizacji
zamówienia, będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem złożonym do oferty.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu
kopie umów o pracę zawartych przez Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi
roboty. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedłożenie przez Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Podwykonawcę
z Pracownikami wykonującymi roboty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lub
Wykonawcę będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienie Pracowników
wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę.
Zmiana pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następujących sytuacjach:
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a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania robót przez niego,
b) na wniosek Podwykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
5. Podwykonawca oświadcza, że posiada wystarczającą wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje,
wymagane uprawnienia oraz zdolności techniczne i sytuację finansową oraz zasoby
niezbędne i wystarczające do realizacji robót oraz wypełnienia wszelkich innych
obowiązków zgodnie z postanowieniami umowy.
6. Wskazane w § 6 roboty budowlane Podwykonawca wykona zgodnie z dokumentacją
projektową.
DALSI PODWYKONAWCY
§3.
1. Podwykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom fizycznym lub prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i zatrudniającym pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do wykonania zleconych
robót lub usług. Fakt zlecenia części robót lub usług dalszym podwykonawcom nie zwalnia
Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie postanowień umowy.
2. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania dalszych podwykonawców jak
za własne działania i zaniechania.
3. Podwykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z dalszym
podwykonawcą w terminie 21 dni przed planowanym przystąpieniem dalszego podwykonawcy
do wykonywania robót. Wraz z projektem Podwykonawca składa wyrażoną na piśmie zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą o treści zgodnej z projektem.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Podwykonawcę projektu
umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Podwykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z ewentualnym dalszym podwykonawcą o
treści zgodnej z projektem, na który Wykonawca wyraził zgodę zgodnie z ust. 3.
6. Umowa, o której mowa w ust. 5 musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
7. Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy z dalszym podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z
dalszym podwykonawcą, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku zawarcia przez Podwykonawcę umów z dalszymi podwykonawcami, zakres
zleconych im robót musi zawierać się w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej.
Postanowienia § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów o
podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
WYNAGRODZENIE
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Podwykonawcy zostanie wypłacone
wynagrodzenie w wysokości………… złotych, które wynika z następującego wyliczenia:
a) za ............................. wynagrodzenie w wysokości ................................
b) za ............................. wynagrodzenie w wysokości ................................
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2. Wynagrodzenie wypłacane będzie nie częściej niż raz w miesiącu w terminie do 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Niezwłocznie po otrzymaniu wynagrodzenia, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca
przedstawi Wykonawcy oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy w
stosunku do nich, wynikającego z niniejszej umowy, oraz dokument potwierdzający uznanie
rachunku konta podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy). Dokument ten musi potwierdzać
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (opis umożliwiający identyfikację na podstawie jakiej
umowy otrzymano wynagrodzenie).
3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi płatności wskazanemu w ust. 2,
Podwykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego na piśmie, po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należnego wynagrodzenia.
4. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należnego Podwykonawcy
wynagrodzenia, Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę należnego
wynagrodzenia.
Załączniki:
1. Zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę - kosztorys robót (lub jego część)
w zakresie rzeczowo zgodnym z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę do
postępowania przetargowego.
2. Wykaz pracowników wykonujących roboty budowlane (zatrudnionych przez Podwykonawcę).
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