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CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)
w sprawie zamówienia publicznego na:

„Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i
zagospodarowaniem terenu”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO, PRZY WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 5 225
000 EURO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. DZ.U. Z 2018 ROKU, POZ. 1986 Z PÓŹN.
ZM.)

….........................................................
zatwierdzam, dnia 01.10.2019 r.

Osieczna, październik 2019 roku

1.

Zamawiający. Informacje ogólne

1.1.

Zamawiającym jest Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul.
Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49, e-mail:
rehabilitacja@osieczna.com.pl.

1.2.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie ma ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) zwana dalej ustawą
Pzp.
Zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i
Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią
inaczej.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

1.3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

1.4.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej: www.osieczna.com.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

2.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości
zamówienia poniżej 5 225 000 EURO na podstawie art. 39 i nast. ustawy Pzp.

3.

Opis przedmiotu zamówienia

3.1.

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.
Ogólny zakres robót przewidzianych do wykonania:
1. rozebranie istniejących budynków obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją
materiałów,
2. rozebranie ogrodzenia murowanego w obrębie opracowania wraz z wywozem i utylizacją
materiałów,
3. wykonanie zabezpieczenia budynków sąsiednich poprzez wybudowanie przypór,
4. wykończenie ścian budynku sąsiedniego poprzez otynkowanie i wykonanie warstw
elewacyjnych,
5. wykonanie podbudów pod projektowane utwardzenia,
6. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu starobruk wraz z ułożeniem
krawężników zgodnie z rysunkiem,
7. zagospodarowanie terenu wokół utwardzeń poprzez wysiew trawy i wykonanie nasadzeń,
wykonanie ogrodzenia murowanego w zakresie i formie zgodnie z projektem,
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8. montaż bramy i furtki w ogrodzeniu murowanym – brama otwierana elektrycznie za
pomocą pilotów,
9. wykonanie ogrodzenia panelowego zgodnie z rysunkiem wraz z montażem bramy,
doprowadzenie zasilania bramy,
10. montaż latarni oświetleniowej zgodnie z projektem na wzór istniejących.

UWAGA!
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu robót budowlanych.
W związku z realizacją trwającego zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową istniejącego
budynku na cele Centrum Rehabilitacji”, Wykonawca zadania: „Rozbiórka budynku
mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu” musi
uzgodnić i koordynować swoje prace z Wykonawcą pierwszego zadania (przebudowa z
rozbudową).
3.2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (określenie parametrów, materiałów, technologii
wykonania) zawiera projekt budowlany oraz projekt rozbiórki– stanowiące Załącznik nr 7 do
niniejszej SIWZ.

3.3.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pozwoleniem Nr 49/2019/A z dnia 30
stycznia 2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,
pozwoleniem Nr 477/2019/A z dnia 3 września 2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz pozwoleniem nr 1/R/2019 z dnia 5 marca 2019
r. Starosty Leszczyńskiego stanowiącymi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

3.4.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający
dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń lub
rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą
określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty,
certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami
i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie w dokumentacji
przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na
celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i
stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 30 ust.5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań
równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o
zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się
przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały o
urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.

3.5.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały,
urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie
wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz
innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań
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opisanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji których dotyczy. Opis zaproponowanych
rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy,
żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących
właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów techniczno–użytkowych oraz
rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
3.6.

Wskazanie (o ile nastąpiło w opisie przedmiotu zamówienia) znaków towarowych, patentów
lub świadectw pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych
należy traktować wyłącznie jako przykładowe z możliwością zastosowania materiałów,
urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych,
jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie przewidziane w
dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne materiałów i urządzeń są
parametrami minimalnymi. Do wszystkich znaków towarowych, patentów lub świadectw
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, a także norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia dopisuje się wyrazy „lub równoważne”.

3.7.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać
będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów
przyjętych w dokumentacji technicznej.
W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w
dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty
wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać
ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu
należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne
zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

3.8.

OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego 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 (tj. Dz.U. z 2018, poz. 108 z późn. zm.).
1) Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na umowę o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z
2018, poz. 108 z późn. zm.) osoby, które czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych.
2) Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego
wskazanym w wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
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a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności o których mowa w pkt 1. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów
powinny zostać zanonimizowane 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 adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie
przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
3.8.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część
zamówienia zamierza zlecić do wykonania Podwykonawcy i podania firm
Podwykonawców w oświadczeniu dot. przesłanek wykluczenia (o ile jest to wiadome w
momencie składania ofert), zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany
jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia Podwykonawcy.
Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia
wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.
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Realizacja części przedmiotu umowy poprzez Podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania,
zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu,
jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

KOD Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
3.9.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a o ich
wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zdecyduje o możliwości
dokonania zmian lub uzupełnień.

3.10.

Prawo do udziału w postępowaniu mają również wykonawcy spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 22.11.2019 r.
Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru
końcowego.

5.

Udział w postępowaniu – warunki udziału i podstawy wykluczenia

5.1.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, tj:
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:
- 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 (tj.
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Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
- skarbowe,
- 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 ppkt b);
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
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;
e) 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 obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) 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;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) 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;
i) 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;
j) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 369), 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.
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2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 i 8 ustawy. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
243 z póżn. 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 zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 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. Ww.
przepisu 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. Przepis art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W postępowaniu nie jest wymagane posiadanie kompetencji lub uprawnień.
5.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150.000,00 zł.
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Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej,
jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu
przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany
przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.
5.1.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające zakresem przedmiotowi
zamówienia, polegające na wykonaniu rozbiórki budynku/ów,
b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji
kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5.2.

Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w
zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.3.

Wstępna ocena spełniania ww. warunków oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu
dołączonym do oferty, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił. W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów,
Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta
Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.

5.4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5.4.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli:
a) warunki opisane w pkt 5.1.2. - wystarczające jest, aby dowolny Wykonawca/Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o zamówienie, wykazał spełnianie tego warunku;
b) warunki określone w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy powinien spełnić
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia;
c) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, wskazane w pkt 6.1.2. SIWZ oraz
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
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5.4.3. W przypadku oferty składanej przez wspólników spółki cywilnej postanowienia pkt
5.4.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.
5.5.

Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotów
5.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5.2. 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
oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ.
5.5.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
5.5.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
5.5.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.5.1., 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 pkt 5.5.1.

6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z
postępowania
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6.1.

W zakresie wstępnego wykazania spełniania przez każdego Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu / niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć wraz z
ofertą:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
6.1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej
SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie
krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej (pkt 6.2. i 6.3. SIWZ), dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia.

6.2.

W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie
Zamawiającego:
6.2.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy nie mniejszą niż 150.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert;
6.2.2. wykaz co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających zakresem przedmiotowi
zamówienia, polegających na wykonaniu rozbiórki budynku/ów, w okresie nie
wcześniejszym niż ostatnie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te robota budowlana została
wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty; według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie
postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza do złożenia dokumentów;
6.2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
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osobami – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie
postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza do złożenia dokumentów.

6.3.

W zakresie wykazania, że Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie
podlega wykluczeniu z postępowania, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:
6.3.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
6.3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.3.4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie
do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym
terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia
lub dokumenty.
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6.4.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. Wraz
ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

6.5.

Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3.1.-6.3.3. Oświadczenie z art. 6.1.2. SIWZ
ww. Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą.

6.6.

Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt:
- 6.3.1.- 6.3.3 niniejszej SIWZ przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, 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 właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.7.

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający pobierze samodzielnie z ogólnodostępnych i
bezpłatnych baz danych, tj. z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych
do KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla
podmiotów wpisanych do CEIDG) - zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

6.8.

Dokumenty i oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
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ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwa należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.9.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(Konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. W
przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty, wymagane oświadczenia i dokumenty
wynikające z pkt 6.1.2., 6.3.1. – 6.3.4 niniejszej SIWZ składa każdy z podmiotów
tworzących konsorcjum. Pozostałe dokumenty wynikające z pkt 6.1.1., 6.2.1. – 6.2.3.
niniejszej SIWZ składa konsorcjum jako całość.
Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy (art. 23 ust. 3 ustawy Pzp).

6.10.

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielenia 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, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.

Informacja o sposobie porozumiewania się

7.1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z zachowaniem
formy pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (e-mail).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich
otrzymania.

7.2.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.3.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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7.4.

Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania.

7.5.

W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może
zmienić treść SIWZ.

7.6.

Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie
podlega udostępnieniu na stronie internetowej.

7.7.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści tę
informację na stronie internetowej.

8.

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami

8.1.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w
zakresie spraw merytorycznych jest:
Pan Bartłomiej Dudziak
tel. 65 520 34 95
e-mail: bdudziak@osieczna.com.pl

8.2.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w
zakresie procedury przetargowej jest:
Pani Lidia Ochmańska
tel. 691 81 38 38
e-mail: leszno.kancelaria@wp.pl

9.

Wymagania dotyczące wadium

9.1.

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100).

9.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
9.2.1. pieniądzu,
9.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
9.2.3. gwarancjach bankowych,
9.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
9.2.5. 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
(tj. Dz.U z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.)
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9.3.

Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego BZ WBK o/Leszno nr 19 1090 1245 0000 0001 0383 3663 z adnotacją z
dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu
przelewu należy dołączyć do oferty.

9.4.

Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy
wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w miejscu składania ofert. Kserokopię
dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę
oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.

9.5.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium
w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.

9.6.

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

9.7.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium
na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.8.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

9.9.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
9.9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
9.9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

10.

Termin związania ofertą

10.1.

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu
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związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.

Opis sposobu przygotowania ofert

11.1.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ.

11.2.

Wraz z ofertą należy złożyć wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
pełnomocnictwa, o ile takie zostały udzielone. Zamawiający, z uwagi na wynagrodzenie
ryczałtowe nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego. Załączony przez Zamawiającego
kosztorys nakładczy ma jedynie znaczenie pomocnicze.

11.3.

Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez
osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.

11.4.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.5.

Wszystkie zapisane
ponumerowane.

11.6.

Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

11.7.

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

11.8.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.9.

strony

oferty

łącznie

z

załącznikami

powinny

być

Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:
a) Potwierdzenie wniesienia wadium,
b) Formularz ofertowy,
c) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu.

11.10. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy
oraz napisem: “Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i
zagospodarowaniem terenu”.
11.11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli Zamawiający
otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert. Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej
kopercie opatrzonej napisem: “Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z budynkiem
gospodarczym i zagospodarowaniem terenu” i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej
ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.
11.12.

Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia.
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11.13.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.14.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.15.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.16.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

11.17.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy.

11.18.

Zamawiający będzie stosował w postępowaniu procedurę, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy Pzp (procedura „odwrócona”).

11.19.

Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im. Prof.
Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, sekretariat (parter
budynku Zamku) do dnia 16.10.2019 roku do godz. 10:00.

12.2.

W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.

12.3.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Centrum Rehabilitacji im.
Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna, pokój tarasowy
(parter budynku Zamku) w dniu 16.10.2019 roku o godz. 10:15.

12.4.

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

12.5.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny
ofertowe, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności. Koperty oznaczone jako
„wycofane” nie będą otwierane.

12.6.

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.

12.7.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, 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, jeśli Wykonawca, zastrzegł,
że nie mogą one być udostępniane.
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13.

Opis sposobu obliczenia ceny

13.1.

Cena oferty (brutto) jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

13.2.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.

13.3.

Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.
Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca
robót.
Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem
zamówienia, a także zaleca się sprawdzenie warunków wykonania zamówienia (również w
terenie) – skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

13.4.

Ostateczną cenę oferty stanowi cena brutto. Cenę oferty należy podać w złotych polskich
(PLN).

13.5.

Cena oferty winna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6.

Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie przewidywalny wzrost cen materiałów, paliw,
energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie
realizacji umowy.

13.7.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.

13.8.

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi
przepisami, Zamawiający potraktuje jako błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje odrzucenie
oferty.

13.9. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek płacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.10. 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.
13.11.

Zamawiający poprawi w tekście oferty:
13.11.1. oczywiste omyłki pisarskie,
13.11.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
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13.11.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

14.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być
prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walucie obcej.
Rozliczenie nastąpi w złotych polskich (PLN).

15.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert

15.1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
- cena 60%
- okres gwarancji jakości 40%.

15.2.

Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do
60 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów za cenę,
Cncb - najniższa cena brutto,
Cbob - cena brutto oferty badanej.

15.3.

Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium okresu gwarancji jakości ustalony będzie w
skali do 40 punktów w następujący sposób:
G =( Gb/Gn) x 40 pkt, gdzie:
G – ilość punktów za gwarancję jakości
Gb – okres gwarancji jakości oferty badanej
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości
Przy ocenie gwarancji jakości punktowany będzie okres gwarancji jakości nie krótszy niż 36
miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta proponująca okres gwarancji jakości 60 m-cy
lub dłuższy okres gwarancji jakości otrzyma maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów dla
pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według
ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony
w miesiącach.

15.4.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.
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16.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

16.1.

O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie
zawiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy.

16.2.

Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty najkorzystniejszej również na stronie
internetowej.

16.3.

W przypadku, gdyby wybrana w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów
przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

16.4.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie
uprawnień budowlanych osób wskazanych w swojej ofercie (kierownika budowy,
kierowników robót) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, a także kopię polisy (innego
dokumentu) ubezpieczenia.

16.5.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie przesłane w
inny sposób.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta lub jeżeli upłynie termin do
wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa powyżej.

16.6.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
17.1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

17.2.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

17.3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach:
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-w pieniądzu – płatność przelewem na konto Zamawiającego rachunek bankowy
Zamawiającego BZ WBK o/Leszno nr 19 1090 1245 0000 0001 0383 3663,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 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 (tj. Dz.
U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).
17.4.

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.
Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący zabezpieczenie roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinien mieć formę
oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.

17.5.

Na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Zamawiający
nie wyraża zgody.

17.6.

W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do
zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie
niż w pieniężna.

17.7.

Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

17.8.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

17.9.

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

17.10.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości
zabezpieczenia. Kwota powyższa jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady.

18.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ określa istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
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19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

19.1.

Środki ochrony prawnej tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do
sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
19.2.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
19.2.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
19.2.3. odrzucenia oferty odwołującego,
19.2.4. opisu przedmiotu zamówienia,
19.2.5. wyboru oferty najkorzystniejszej.

19.3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
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.

19.4.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób.

19.5.

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

19.6.

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

19.7.

Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a
dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

19.8.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

19.9.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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19.10.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub części.

19.11.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

19.12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.
19.13.

Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy
Pzp.

20. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:












administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Anna Niedźwiecka, tel. 65 520 34
95, e-mail: rehabilitacja@osieczna.com.pl,
inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej jest Pan: Mariusz
Maćkowiak,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację dróg i
ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
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nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór oferty,
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania,
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy,
Załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, kosztorys nakładczy i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót,
Załącznik nr 8 do SIWZ – pozwolenie Nr 49/2019/A z dnia 30 stycznia 2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, pozwolenie Nr 477/2019/A z dnia 3 września 2019 r. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz pozwolenie nr 1/R/2019 z dnia 5 marca 2019 r. Starosty
Leszczyńskiego
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

....................................., dnia ................ roku
( miejscowość )

.......................................
.......................................
.......................................
(nazwa i adres firmy – wykonawcy)

Tel. ……………………
Fax ……………………
e-mail …………………

CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA
W OSIECZNEJ
ul. Zamkowa 2
64-113 Osieczna
tel. 65 520 34 95, 65 535 04 77, 65 535 03 49
rehabilitacja@osieczna.com.pl
www.osieczna.com.pl

OFERTA

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: “Rozbiórkę
budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu”

1.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za łączne
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto .................................. zł, plus obowiązujący
podatek VAT w wysokości .......... %, co stanowi kwotę ................................... zł.
Wynagrodzenie
ryczałtowe
brutto
wynosi
....................................
zł,
................................................................................................................................. zł.

słownie:

Oferuję gwarancję jakości na okres ...................................miesięcy.

2.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że zdobyłem(am) konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
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3.

Oświadczam, że uważam się za związanego(ą) niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4.

Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w miejscu i czasie
wskazanym przez Zamawiającego.

5.

Oświadczam, że zamierzam powierzyć do realizacji podwykonawcom następujące części
zamówienia: .......................................................................................................

6.

Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera na str. ....... informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą
być udostępniane.

7.

Przedstawiam następujące dowody na wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa: ...........................................................................

8.

Oświadczam, że zgodnie z pkt 13.10. SIWZ:


- wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (ustawa z
dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.605)*



- wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek
podatkowy będzie dotyczył (wskazać rodzaj towaru lub usługi)..................................... o
wartości netto (bez kwoty podatku) ........................................zł.*

*(niepotrzebne skreślić)
9.

Wadium w kwocie ..................... zostało wniesione w formie.............................................. w
dniu..............................................

10.

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem?
Tak
Nie
(właściwe zaznaczyć)
Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r.:
1) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”)
należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionów EUR,
2) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR,
3) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10
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pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2
milionów EUR.

11.

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu*.

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12.

Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

.............................................................
(podpis osoby uprawnionej
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
………………………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………………
…………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

……………………………………………………………..

udzielenie
(nazwa

zamówienia

postępowania),

publicznego

prowadzonego

przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ w
pkt 5.1.2. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..

(wskazać

dokument

i

właściwą
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jednostkę

redakcyjną

dokumentu,

w

której

określono

warunki

udziału

w

postępowaniu),

polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający:
…………………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
…………………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

pn. ………………………………………………………………….………….

publicznego

(nazwa postępowania),

prowadzonego

przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:


Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.


[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust.

8

ustawy

Pzp

podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

na

nie zachodzą podstawy wykluczenia z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR - ZOBOWIĄZANIE
innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych
do realizacji zamówienia
Nazwa i adres WYKONAWCY:
..................................................................................................................................................

Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:
..................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej /lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej/* przy wykonywaniu
zamówienia publicznego na:
“Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem
terenu”
na następujących zasadach:

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 zdolnością którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………….……….

........................................................
(data)

........................................................
(Podpis upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić
UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu przy realizacji
zamówienia.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
złożone w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:
“Rozbiórkę budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem
terenu”
w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że:
1) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wraz
z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu
2) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wraz
z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu
(zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej). Wykaz Wykonawców należących do tej samej
grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu
(wypełnić, jeżeli dotyczy):
3)
L.p.
Nazwa
1.
2.
W załączeniu Wykonawca przekazuje dowody wskazujące, że istniejące między
wymienionymi wyżej wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania
nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*(niepotrzebne skreślić)
………………………, dnia …………….roku ………………………………………………
(podpis wykonawcy)

__________________________________________________________________________________________________
Uwaga:
a) 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.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków Konsorcjum lub
wspólników spółki cywilnej
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Załącznik nr 6
UMOWA nr ………………..
- wzór zawarta w dniu …..…. r. w Osiecznej,
pomiędzy:
Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
z siedzibą w Osiecznej, ul. Zamkowa 2, 64-113 Osieczna
reprezentowanym przez:
Dyrektora
– mgr Annę Niedźwiecką
Głównego Księgowego
– mgr Krystynę Grochowiak
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………….
………………………………………………………………….
reprezentowanym przez ………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania nr 2019………. o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego roboty budowlane
polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym i
zagospodarowaniem terenu.
2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta wykonawcy
b) Dokumentacja projektowa
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
d) Kopia polisy (innego dokumentu) ubezpieczenia.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
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a)

należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz dokumentacją stanowiącą załączniki
do SIWZ.

b)

zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, właściwej organizacji
robót,

c)

zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

d)

zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych,

e)

utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

f)

zapewnienia na własny koszt kontenera na odpady i wywozu tych odpadów, miejsce
usytuowania kontenera musi zostać uzgodnione z Zamawiającym,

g)

bieżącego usuwania i utylizacji wszelkich zbędnych materiałów, nieczystości oraz gruzu,

h)

postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799
ze zm.),

i)

po zakończeniu i wykonaniu robót do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowania
terenu robót, przywrócenia go do stanu pierwotnego, naprawienia ewentualnych szkód
powstałych w wyniku prowadzenia robót,

j)

zapewnienia wykonywania robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia; Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy; zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na
piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego
zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej winna być potwierdzona pisemnie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

k)

przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

l)

wykonania, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszelkich niezbędnych prób i
badań z wynikiem pozytywnym, jeśli są wymagane.

2.

Materiały i urządzenia, stosowane do realizacji niniejszej umowy, muszą posiadać stosowne,
wymagane przepisami prawa: atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.

3.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat
zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te Wykonawca dołączy do protokołu odbioru
końcowego.

4.

Materiały i urządzenia, stosowane do realizacji niniejszej umowy muszą być nieużywane,
posiadać aktualny okres ważności i być wolne od wad fizycznych i prawnych.

5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami
Zamawiającego

6.

W dniu dostarczenia materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca jest zobowiązany
przedstawić Zamawiającemu dowody dopuszczenia ich do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli Zamawiający ustali, że jakość materiałów i wyrobów nie
37

odpowiada wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.
Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały i wyroby do robót dopiero wówczas, gdy
udowodni Zamawiającemu, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Koszty związane z
tymi czynnościami ponosi Wykonawca.
7.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac w sposób
umożliwiający jednoznaczna identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności,
użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia tych prac. Kopię tej dokumentacji
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu.

8.

W przypadku jakichkolwiek zmian w technologii wykonywania robót budowlanych Wykonawca
jest zobowiązany do uzgodnienia takich zamian z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
delegatura w Lesznie. Uzgodnienia takie powinny mieć spisane w formie protokołu, bądź innego
dokumentu podpisanego przez Konserwatora Zabytków i Zamawiającego

1.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
Wykonawca oświadcza, że:
a)

zapoznał się z wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy,

b)

zapoznał się z miejscem, w którym ma być realizowany przedmiot umowy i stan faktyczny w
tym zakresie jest mu znany,

c)

dokonał niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, w celu zapewnienia rzetelności wykonania
przedmiotu umowy i wykluczenia ewentualnych roszczeń związanych z błędną kalkulacją
ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy, chyba, że tych zmian nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności

2.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedmiot umowy od dnia protokolarnego
przekazania terenu robót do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, po
zakończeniu czynności odbioru końcowego bez zastrzeżeń i ostatecznego przekazania (oddania)
terenu budowy Zamawiającemu.

3.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na nieruchomości
Zamawiającego, wynikające z jego własnego działania i zaniechania, jak również z działania i
zaniechania jego pracowników oraz osób trzecich.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z
prowadzonymi robotami.

5.

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

§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) terminowego przekazania Wykonawcy terenu robót,
2) odbioru należycie wykonanego (bez wad) przedmiotu umowy,
3) zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
4) bezpłatnego zapewnienia Wykonawcy zasilania w energię elektryczną i wodę.
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§6
TERMIN REALIZACJI
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren, na którym wykonywane będą roboty
budowlane, w terminie dwóch dni roboczych od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r.
3. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie całości robót objętych
przedmiotem umowy i powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego
zgodnie z zapisami § 9 ust. 2.
4. Zamawiający udostępnia Wykonawcy teren wykonania robót od poniedziałku do soboty
w godzinach od 06:30 do 18:00.
5. Oddanie przedmiotu umowy do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru, warunki
odbioru robót zawarte są § 9 niniejszej umowy oraz w dokumentacji stanowiącej załączniki do
SIWZ.
6. Ustalony termin zakończenia robót może ulec przesunięciu wyłącznie w następujących
przypadkach:
a)

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie ma wpływu,

b)

opóźnienia lub uniemożliwienia wykonanie robót z powodu siły wyższej,

c)

okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które to okoliczności są ściśle związane z
realizacją przedmiotu zamówienia i mają bezpośredni wpływ na jego realizację.

7. Wykonawca może wystąpić z żądaniem przedłużenia ustalonego terminu realizacji przedmiotu
umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie po podjęciu informacji o okolicznościach, o których
mowa w ust. 6 jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia powyższych
okoliczności.
8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania, o którym mowa w ust. 7,
ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi w
formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesunięcia. Powyższa zmiana będzie przedmiotem
stosownego aneksu do umowy.
§7
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym
w ofercie, w formie ryczałtu, na kwotę:
netto:
………………………………………….…………
zł
(słownie:
……………………………………………………………………………….zł),
plus należny podatek VAT ……. %, co stanowi kwotę……………
Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: …………………………………….. zł (słownie:
……………………………………………………………………………… zł)
2. Określona w ust.1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za całość robot objętych przedmiotem
umowy, a także wszelkich dostaw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz transportu
związanego z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, to jest ostateczna stałą ceną
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ryczałtową i nie podlega wzrostowi ani waloryzacji poza okolicznościami wskazanymi w ustępie 9
niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie koszty, w tym m.in. robót
tymczasowych i towarzyszących między innymi takich jak: koszty właściwego oznakowania i
zabezpieczenia placu budowy, koszty zabezpieczenia wykopów, koszty zabezpieczenia
infrastruktury odkrytej w wyniku prac ziemnych, koszty wszelkich robót porządkowych, w tym
uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty zagospodarowania placu budowy i
utrzymania zaplecza budowy, koszty wszelkich opłat i odszkodowań za szkody wynikłe w związku
z prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadów powstałych w trakcie budowy,
koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego, koszty sporządzenia dokumentacji odbiorowej.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę podczas wyceny robót, objętych przedmiotem umowy
i sporządzania oferty, jakiejkolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej
i nie ujęcia jej wartości w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia, określonego w ust.1.
5. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, to roboty te
mogą być wykonane za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, określonego
powyżej w ust.1.
7. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów zamiennych, to mogą być
one użyte za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego powyżej w
ust.1.
§8
PODSTAWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo fakturą po całkowitym
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń
(wykonanie przedmiotu umowy bez wad) Zamawiającego co do wykonania robót.
3. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
4. Warunkiem zapłaty faktury jest przedłożenie przez Wykonawcę, pokwitowania zapłaty lub
potwierdzenia dokonania przelewu przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za
zrealizowany przez podwykonawcę zakres robót, dostaw lub usług oraz oświadczeń
podwykonawców stwierdzających, że ich roszczenia z tytułu zobowiązań dotyczących realizacji
fakturowanych robót w stosunku do Wykonawcy zostały zaspokojone. Zamawiający zastrzega
sobie prawo weryfikacji przedkładanych oświadczeń bezpośrednio u podwykonawców. Powyższe
dotyczy także sytuacji, kiedy przedmiot umowy realizowany był przez dalszych podwykonawców.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze.
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6. Termin płatności faktury wynosi do 21 dni, licząc od dnia jej otrzymania.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§9
ODBIÓR ROBÓT
1.

Wszelkie czynności związane z odbiorem robót dokonywane będą na warunkach określonych
w niniejszej umowie oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 2
ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

2.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Przez
gotowość rozumie się zakończenie całości robót objętych przedmiotem umowy oraz
skompletowanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa.

3.

Strony przystępują do odbioru końcowego w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

4.

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub niewłaściwego ich wykonania Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru.

5.

Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.
Protokół podpisywany jest przez Wykonawcę i Zamawiającego. Dzień podpisania protokołu
odbioru bez zastrzeżeń Zamawiającego, co do wykonania robót stanowi datę odbioru przedmiotu
umowy.

6.

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub niewłaściwego ich wykonania Zamawiający może
odmówić dokonania odbioru.

7.

Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:
a)

nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub
braków. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin usunięcia wad.

b)

nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia za
przedmiot odbioru odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

c)

nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Zamawiający
może żądać ich ponownego wykonania, uznając przedmiot umowy za niezrealizowany w tym
zakresie. W tym przypadku Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin do prawidłowego,
ponownego wykonania elementów, co do których stwierdzono wskazane wady. W przypadku
niewywiązania się z tego obowiązku przez dotychczasowego Wykonawcę w zakreślonym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiający powierzy wykonanie tych elementów nowemu
Wykonawcy na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

8.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 6-7 niniejszego paragrafu nowy
termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego
paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych.

9.

W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do czynności odbioru lub ich nie zakończenia w
wyznaczonym terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru z udziałem Zamawiającego, z
zagrożeniem, że w sytuacji braku reakcji ze strony Zamawiającego, dokona odbioru przez
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powołaną przez niego Komisję przy zachowaniu obowiązku pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o nowym terminie odbioru.
§ 10
GWARANCJA JAKOŚCI
1.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z najwyższą starannością zapewniając, że
przedmiot umowy będzie wolny od wad i usterek.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady zmniejszające
wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, jak też świadczące o jego wykonaniu niezgodnie z
wymaganymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektu technicznego, kosztorysu
ofertowego oraz uzgodnień stron w toku wykonania przedmiotu umowy.

3.

Gwarancją Wykonawcy objęty jest cały przedmiot umowy, bez względu na to, czy zostały
wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu
umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w
szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów.

4.

Gwarancja obejmuje:
całość prac wykonanych w ramach niniejszej umowy,
przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej
gwarancji,
c) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w rzeczy w momencie oddania jej do odbioru,
jak i powstałych w okresie gwarancji.
a)
b)

d)
5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej gwarancji jakości liczonej od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy

6.

Udzielenie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu
rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w kodeksie cywilnym.

7.

Okres zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi zgodnie z
właściwymi przepisami kodeksu cywilnego 60 miesięcy, od dnia podpisania przez strony
protokołu odbioru końcowego robót, bez zastrzeżeń Zamawiającego co do wykonania robót.

8.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunięcie awarii, wady, niesprawności
itp.) w czasie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego oraz podjęcia działań
zmierzających do wykonania powyższego zobowiązania w czasie do 2 dni roboczych od
zgłoszenia.

9.

Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad 8 godzin na dobę, w godzinach od 08.00 do
16.00, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane
telefonicznie pod nr …………….. lub pocztą elektroniczną na adres ……………………..
§ 11
UBEZPIECZENIE

1. Ryzyko odpowiedzialności za bezpieczeństwo związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych 00/100). Kopia opłaconej polisy stanowi załącznik do umowy.
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3. Jeżeli okres ubezpieczenia wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu, w terminie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem
dotychczasowego ubezpieczenia, nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
4. W przypadku braku ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w trakcie
realizacji umowy, Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót na koszt i ryzyko
Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości
przedłużenia terminu wykonania robot określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Z tytułu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§ 12
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub z udziałem
podwykonawców.
2. W przypadku powierzenia części robót objętych niniejszą umową podwykonawcom stosuje się
niniejsze zapisy wraz z właściwym zastosowaniem ust. 3 niniejszego paragrafu:
a)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia wszystkich podwykonawców
i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. Zatwierdzenie realizowane jest
przez parafowanie umowy zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami. Umowy nie
parafowane przez Zamawiającego uważa się za zawarte bez zgody Zamawiającego, nie
podlegające przepisom art.647 i 6471 kodeksu cywilnego. Zatrudnianie podwykonawców bez
zgody Zamawiającego jest zabronione.

b)

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

c)

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt każdej umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, którą Wykonawca
zamierza zawrzeć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

d)

Zamawiający może w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy lub zmiany umowy,
o której mowa powyżej w pkt 3), zawieranej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą zgłosić
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu, jeżeli nie spełnia wymagań określonych w
SIWZ lub przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż wskazany
powyżej w pkt 2).

e)

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f)

Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu poświadczonej kopii umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo, o której mowa powyżej w pkt 5), może zgłosić sprzeciw do tej
umowy, w przypadku nieuwzględnienia jego zastrzeżeń zgłoszonych do projektu umowy
zgodnie z pkt 4) powyżej.

g)

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi o wartości nie mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o
którym mowa w §7 ust.1 i każdej o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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h)

Zmiana podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego lub zmiana zakresu
wykonywanych przez podwykonawcę robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

i)

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.

j)

Wykonawca przejmuje obowiązki gwaranta względem Zamawiającego na roboty i dostawy
wykonywane przez swoich podwykonawców.

k)

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych objętych przedmiotem
umowy podwykonawcy, zgodnie z powyższymi postanowieniami, wynagrodzenie określone
w §7 ust.1 umowy obejmuje wynagrodzenie należne podwykonawcy zgodnie z zawartą z nim
przez Wykonawcę umową.

l)

Powyższe postanowienia umowne (pkt a-k) dotyczą także zawierania umów o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy, o której mowa powyżej w pkt
c), zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z dołączanym projektem.

3. Zlecenie części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
4. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytułu zawarcia przez nich zaakceptowanej przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiot stanowią roboty budowlane, lub z
tytułu zawarcia przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
5. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 4 obejmie wyłącznie należności podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (bez odsetek) powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania powyższych uwag.
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na porycie 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.
8.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa powyżej, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
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9.

Konieczność wielokrotnego dokonywania 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.

10.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca spełnia dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 13
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy – 0,2% wartości umowy
wskazanej w §7 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz
w okresie rękojmi lub gwarancji – 0,2% wartości umowy wskazanej w §7 ust. 1 niniejszej
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy – 10% wartości umowy wskazanej w §7 ust.1 niniejszej umowy,
d) za brak ubezpieczenia (ciągłości ubezpieczenia), o którym mowa w §11 umowy – 0,1%
wartości umowy wskazanej w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień kalendarzowy
braku ciągłości ubezpieczenia
e) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości wynagrodzenia zapłaconego
przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
f) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub zmiany umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – 0,1 % wartości umownej
określonej w §7 ust.1,
g) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub
zmiany umowy o podwykonawstwo – 0,1 % wartości umownej określonej w §7 ust.1,
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym
mowa w § 12 ust.2 pkt 2) – 0,1 % wartości umownej określonej w §7 ust.1.
i) w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunku dotyczącego zatrudnienia, przez cały okres
realizacji przedmiotu umowy, osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w pkt
3.7.SIWZ, w wysokości 1% wartości umowy wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. Brak zapłaty kar
umownych upoważnia Zamawiającego do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

3.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości umownej określonej w § 7
ust.1 niniejszej umowy.
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4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w §7 ust. 1
niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w § 15 ust.1 lit. e).

5.

Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający
poniesie szkodę, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej
wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego, uwzględniając wysokość uzyskanej
kary.
§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia brutto, określonego w
§7 ust.1 umowy.

2.

Zabezpieczenie w wysokości …………………….………………… zł brutto, może być wnoszone
w następujących formach:
a) Pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku BZ WBK o/Leszno nr
19 1090 1245 0000 0001 0383 3663 z adnotacją “zabezpieczenie – Modernizacja dróg i
ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej”
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
rozliczeniowej, 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.

3.

Zamawiający zwraca wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy
na następujących warunkach:
a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone (zwolnione) w terminie 30 dni od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń Zamawiającego co do
wykonania robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z
dokonaniem rozliczeń z podwykonawcami, zgodnie z zapisami § 12 i § 8 ust. 4
niniejszej umowy,
b. 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych roszczeń
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nastąpi
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4.

W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć koszty
doprowadzenia do należytego wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraża zgodę. Podobnie, w przypadku nieusunięcia wad w ramach rękojmi za
wady Zamawiający, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, ma prawo w
ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady, pokryć koszty usunięcia wad z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający ma prawo potrącić
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwoty kary umownej naliczonej zgodnie z
§ 13 ust. 1 lit. b)

5.

Wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach umownych,
Zamawiający ma prawo wykorzystać także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na
którym zabezpieczenie należytego wykonania umowy było przechowywane.
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6.

Zamawiający wykorzysta zabezpieczenie należytego wykonania umowy w szczególności
w przypadkach, gdy Wykonawca:
a)

nie wykona prac lub robót, objętych przedmiotem umowy,

b)

nienależycie wykona umowę,

c)

nie usunie w terminie wady,

d)

nie naprawi wyrządzonej wadą szkody,

e)

nie przystąpi do usuwania szkody,

f) nie
7.

zwróci kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi powstałej stąd szkody.

Zamawiający może skorzystać z uprawnienia określonego powyżej w ust.6 po upływie 3 dni
roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszenia stosunku zobowiązaniowego
wiążącego strony, w szczególności w sposób wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu.
§ 15
ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku, gdy:
a) wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od udostępnienia terenu robót bez uzasadnionej
przyczyny,
b) przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwa dłużej niż 5 dni roboczych, a Wykonawca nie
podjął się niezwłocznie ich dalszego realizowania po wezwaniu do ich kontynuowania przez
Zamawiającego,
c) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji
Wykonawcy.
d) Wykonawca wprowadzi na teren robót bądź będzie próbował wprowadzić na teren robót
podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu,
f) zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Pzp,
g) niezachowany został termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 6 ust.2 z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. e) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar
umownych.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa powyżej w ust.1. z wyjątkiem lit. e), gdzie termin odstąpienia
wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 lit. e).
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
przyczyn odstąpienia.
5. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania
przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub odstąpić od umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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6.

Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym m.in. w następujących
przypadkach:
a) w razie zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 11 ust. 2
umowy;
b) w razie zaistnienia zmian w stanie prawnym obiektu objętego zamówieniem – przez zmianę
stanu prawnego rozumie się m.in. utratę tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości;
c) w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych, niezbędnych do
regulowania płatności za realizację umowy;
d) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez
osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę przepisów BHP i
przepisów przeciwpożarowych;
e) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (i potwierdzenia tego faktu
przez wezwaną jednostkę Policji), że osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia
znajdują się pod wypływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

7. W przypadkach opisanych w ust.6 lit. b) i c), Zamawiający może umowę wypowiedzieć lub
zmniejszyć jej zakres, a Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za
zrealizowaną część umowy.
8. 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 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§ 16
ZMIANA UMOWY
1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w sytuacjach
przewidzianych w ustawie oraz w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od
typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną
lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności, gdy
występuje temperatura poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
b) zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności z powodu braku rozwiązań
projektowych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,
c) działania siły wyższej; przez „siłę wyższą" rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie
można było przewidzieć przy podpisywaniu Umowy, spowodowane wyjątkowymi
okolicznościami, takimi jak: wojna, wewnętrzne rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i
inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów, jak również generalne
bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe. Za wypadek wywołany siłą
wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenie, na którego powstanie i przebieg strona nie miała
i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić, i które czyni niemożliwym
wywiązanie się stron z zobowiązań umownych,
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d) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę,
e) innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy.
W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób
należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te powinny być
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego
podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
b) na skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego,
c) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w przedmiarze i w
konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, a tym samym nie zostały objęte ceną
ofertową, a są objęte dokumentacją projektową.
3) Poza sytuacjami wskazanymi powyżej, zmiana niniejszej umowy może nastąpić w
następujących przypadkach:
1) gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych niniejszą
umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania umowy i
zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w
niniejszej umowie.
2) zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a)
konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej
umowie.
3) zajdzie konieczność zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy:
a)
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca będzie spełniał warunki
udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za
sobą innych istotnych zmian umowy,
b)
w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców.
4) Ponadto, zmiany, niezależnie od ich wartości, są możliwe gdy nie są istotne w rozumieniu
art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Zmiana jest możliwa zawsze, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie (w przypadku robót budowlanych).
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§ 17
NADZÓR NAD PRACAMI
9.

Przedstawicielem
Zamawiającego
na
terenie
……………………………………………………………., tel. ……….

robót

jest:

10. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad właściwą realizacją przedmiotu umowy, ze strony
Wykonawcy jest ………………………………………………, tel. ……………
11. Funkcje
Inspektora
Nadzoru
z
ramienia
Zamawiającego
pełnić
będzie:
…………………………………, tel. ……….. Inspektor nadzoru działa w granicach określonych
przepisami ustawy z dnia Prawo budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynności w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana taka nie stanowi zmiany
umowy.
§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w
formie aneksu, pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności przepisy
prawa cywilnego, prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

5.

Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie za
skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich siedzib.

6.

W przypadku podpisywania umowy przez Strony w różnym terminie, umowę uznaje się za
zawartą z dniem jej podpisania przez drugą ze Stron.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………….
Zamawiający

……………………………….
Wykonawca

ZAŁĄCZNIKI:
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
Nr 2 – Oferta Wykonawcy,
Nr 3 – Kopia polisy (innego dokumentu) ubezpieczenia.
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