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1. INFORMACJE OGÓLNE. 
1.1. Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, tel. 71 348 10 61,  

fax. 71 347 72 72, strona internetowa: www.filmstudioceta.pl zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców 

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie  nowej 

elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i 

drzwiowej. CPV 45443000-4 

1.2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl oraz 
zamieszczono na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Zamawiającego 
www.filmstudioceta.pl/pl/bip/aktualne-przetargi/.Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji. 

1.3. Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach od 
800 do 1600.  

1.4. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późń. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”. 

1.5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej. 

1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby 
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania 
umowy. 

1.8 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje 
Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza następujące formy: za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje: 

a) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP, 

b) zebrania Wykonawców, 

c) zawarcia umowy ramowej, 

d) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

e) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

g) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP. 

1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

1.11. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 
zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (pkt 1.12.1). 

1.12. Opis przedmiotu zamówienia – zawiera oddzielny plik zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

1.12.1. Wymagania dla Wykonawcy / Podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 

a) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót w szczególności związane z 
wykonaniem prac elewacyjnych  wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o ile nie są one wykonywane przez dane osoby 
osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG działalności gospodarczej.  

Wymóg zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących 
usługi geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe.  

b) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały 

okres trwania umowy.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy 
i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących 
udział w realizacji zamówienia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

d) Lista osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać 
pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem okresu 
obowiązywania umowy o pracę. 

2. PODWYKONAWSTWO: 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.filmstudioceta.pl/pl/bip/aktualne-przetargi/
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2.1. Zamawiający dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części Zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał 
osobiście /tj. siłami własnymi/ kluczową część zamówienia, tj.: co najmniej wykonanie prac 
elewacyjnych.   

2.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt 7.9. SIWZ. 

2.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

2.5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych 
postanowieniach do umowy (jeśli dotyczy). 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 27.12.2017r. 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

4.2  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków . 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów –nie dotyczy. 

4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy. 

4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Określenie warunków: 

Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca: 

4.2.3.1. wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 zadania w zakresie za kwotę 
min. 1 000 000,00 zł brutto  polegającego na wykonaniu robót elewacyjnych w ramach 
których wymieniono  stolarkę okienną i drzwiową  wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem 
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

4.2.3.2. wykaże dysponowanie 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 

5. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą 
okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia 
warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp. 

5.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1930 i 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615). 

2) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 
lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

3) Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp – który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania 
umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

5.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
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5.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

6.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg załącznika do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ. 

6.5. 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 oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

6.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

6.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, 
zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane (wg załącznika do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 osobami (wg załącznika do SIWZ). 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
w/w odpisu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 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. 

6.8. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ 
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
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Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). 

7. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA 
ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 
lub 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 12–23 ustawy. 

7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7.5. 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. 

7.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 7.1. SIWZ. 

7.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ. 

7.8. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.7. SIWZ. 

7.9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają 
w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 
podwykonawców. 

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA). 

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz 
o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy 
wykazują zgodnie z pkt 4.2. SIWZ. 
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8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 
6.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 6.3. SIWZ składa każdy 
z Wykonawców. 

8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 
Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.7. SIWZ, przy czym dokumenty 
i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.7. ppkt 1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje 
spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 4.2. SIWZ. 

8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców 
przed podpisaniem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

9. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 
I DOKUMENTÓW. 

9.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r poz.. 1113 
z późniejszymi zmianmai), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 9.3. – 9.6. SIWZ. 

Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: Rafał Marciniak.  

9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

9.3. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

9.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

9.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 
dotyczące podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

9.6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ należy złożyć w oryginale. 

9.7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 9.5. 
SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność z oryginałem). 

9.8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

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

10. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres 

rafal.marciniak@filmstudioceta.pl  w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

10.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

10.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 
10.2. SIWZ. 

mailto:rafal.marciniak@filmstudioceta.pl
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10.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.  

10.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 

10.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

10.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie 
to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

10.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

11.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

11.4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 

Zestawienie kosztów zadania – wg załącznika do SIWZ; 

11.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ; 

2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone 
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz 
z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie 
wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

11.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn 
i wierszy. 

11.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

11.9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone 
w walutach obcych. 

11.10. Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone według Tabeli A 
kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
lub równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia robót budowlanych. 

11.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. 

powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

11.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które 
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, 
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w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

11.13. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez 
załączenie dowodów potwierdzających, że: 

 informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

 informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość 
gospodarczą, 

 Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub 
prawną.  

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że 
zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

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

11.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem: 

Oferta na: 

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

Nie otwierać przed dniem ……………. godz. ………. 

(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert) 

11.15. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

11.16. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 PZP, niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

11.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia 
powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie 
wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi 
załącznik do SIWZ. 

12.2. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 12.1. SIWZ należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych 
w kosztorysie. 

12.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Kosztorysie ofertowym. 
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian. 

12.4. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, uwzględniając 
wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i 
źródła ich powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić. 

12.5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

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

12.7. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

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

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

12.8.1 W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
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1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika 
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej 
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

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

12.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 

12.11. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami.  

12.12. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) 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. 

12.13. Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia / STWiORB / uzgodnieniami / 
wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w SIWZ. 

12.14. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie 
koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

12.15. Wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny być wyrażone 
w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych w formie zgodnej 
z art. 45 ust. 6 PZP, tj.: 

a) w pieniądzu; 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) w gwarancjach bankowych; 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 
oraz 2015r. poz. 978 i 1240 ).  

13.2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w w Banku 
Gospodarstwa Krajowego numer konta: 71 1130 1033 0018 8181 7620 0004 

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód 
potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca 
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

13.3. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż 
przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie Zamawiającego. Kopię dokumentu, należy dołączyć do 
oferty, za wyjątkiem pkt 13.4. SIWZ. 

Koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy 
dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

13.4. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą/przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, winien kopię 
dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał 
dowodu wniesienia wadium”. 

13.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.12. SIWZ. 

13.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, z zastrzeżeniem pkt 13.10. SIWZ. 
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13.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 

13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie 
z punktem 13.5. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

13.10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

13.11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 
w przypadku, gdy: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

13.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, 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 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we 
Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1, sekretariat, nie później niż dnia 04.09.2017 r. do godz. 12:00. 

15. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

15.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.09. 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy 
ul. Wystawowej 1, sekretariat.  

15.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

15.3.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda kwotę brutto, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny oraz innych kryteriów, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

15.6. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, 
a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert. 

15.7. 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 oraz pozostałych kryteriów 
zawartych w ofertach. 

15.8. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich 
otwarcia. 

15.8.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek. 

15.8.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac 
dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie 
wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
lub unieważnieniu postępowania. 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

16.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

16.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 16.1. SIWZ o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

16.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
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związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

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

17. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny 
ofert: 

Cena ofertowa  60% = 60 pkt 

Okres gwarancji 40% = 40 pkt 

17.1.1. Cena ofertowa – C 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach. 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

C = 
Cmin × 60 
Cx 

 
gdzie: 

C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa” 
Cmin – najniższa cena brutto wśród ocenianych ofert 
Cx – cena brutto ocenianej oferty 

 

17.1.3. Okres gwarancji – G 

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

L.p. Udzielona gwarancja na roboty budowlane w miesiącach Ilość punktów 

1 36 miesięcy (wymagane) 0 

2 48 miesięcy 20 

3 60 miesięcy 40 

 
Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg 
zasady 1 rok = 12 miesięcy. 
W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Pzp. 
Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 
minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie 
uwzględniony w umowie. 
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 

miesięcy, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną 
ofertą. 

17.2. Łączna ocena oferty: 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej 
SIWZ oraz uzyska łącznie największą ilość punktów (W) za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą 
wartość wskaźnika W): 

W = C + G 
gdzie: 

W – wskaźnik oceny oferty, 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena ofertowa”, 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji”. 

17.3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

17.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

18. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE 
POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania 
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których 
mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności, 

d) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego 
etapu negocjacji albo dialogu, 

e) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 18.1. SIWZ 
pkt b), zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 
uznał za niewystarczające.  

18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa 
w pkt 18.1. SIWZ, na stronie internetowej. 

18.4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 18.1. SIWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby 
sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

19.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ujętej w umowie wartości brutto w formie 
zgodniej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

19.2. 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 nie krótszy niż 5  lat, 
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

19.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na 
konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego: 71 1130 1033 0018 8181 7620 0004 

19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji (bankowej lub 
ubezpieczeniowej) lub poręczeń musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

19.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, 
przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść 
dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

19.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone 
we wzorze umowy. 

19.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.  

20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM 
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

20.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami 
w załączniku do SIWZ, o którym mowa w pkt 20.1. SIWZ. 

20.3. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedłożenia Zamawiającemu OC kontraktowego na 
100% wartości brutto zadania.  

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.  

21.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
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21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

21.5. Terminy wniesienia odwołania: 

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

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

21.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.5.1. i 21.5.2. SIWZ 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. 

21.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

21.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI 
ustawy Pzp. 

21.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

21.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 
(Dz. U. z Dz.U. z 2016r poz. 1113 z późn. Zm ) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
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Załącznik nr 1 
OFERTA 

 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zorganizowanym przez Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA , na zadanie p.n.: 

Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

1. DANE WYKONAWCY1 

Firma (nazwa) / 
Imię i nazwisko 

 
 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

fax  

e-mail  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

fax  

e-mail  

UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ: 

Netto :  ....................... zł 

Podatek VAT: ....................... zł 

Brutto:  ....................... zł 

(słownie brutto: .........................................................................................................................................) 

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji na okres 
…………………… miesięcy. 
(minimum 36 miesięcy) 

                                                 
1W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane 
Wykonawcy użyć w zależności od potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2 np. 1.1 Lider: …, 1.1 Partner: … itd. 
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4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami do umowy oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi 
w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1829), jesteśmy: 

- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem*; 

- dużym przedsiębiorstwem*. 

6. INFORMUJEMY, że **: 
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*, 
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 
____________________________________________*. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy 
u Zamawiającego to ___________ zł netto *. 

7. Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia*: 

Część zamówienia 
Nazwa Podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców) 

  

  

(*zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał osobiście 
/tj. siłami własnymi/ kluczową część zamówienia, tj.: co najmniej wykonanie prac elewacyjnych) 

8. INFORMUJEMY, że wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie: ........................................ 

w dniu: ................... (dowód wniesienia wadium w załączeniu). 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać: na konto....................................................................................... lub 

zwrot gwarancji................................................................................. (imię i nazwisko osoby upoważnionej). 

9. Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach nr …………………………… niniejszej oferty. 

 
Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
....................., dnia ................ ............................................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości 
netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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Załącznik nr 2 
ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 

Nazwa zadania: Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii 

Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

.  
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

Lp.  ETAPY w kolejności ich wykonywania Cena brutto  

1 ETAP I remont elewacji zachodniej   

2 ETAP II remont elewacji południowej  

3 Etap III remont elewacji wschodniej   

4 Etap IV remont elewacji w budynku C  

5 Etap V remont elewacji pod tarasem wraz z 
balustradą  

 

                                                                                   
RAZEM 

 

 

....................., dnia ................ ............................................................. 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 

 



18/35 

Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Nazwa zadania: Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii 

Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
I. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) do 23) ustawy Pzp.  

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy:  

1. 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; 

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 

i 544); 
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



19/35 

II. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w zakresie: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ. 

III. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  

..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………, w 

następującym zakresie:  

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

IV. Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

 (podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEiDG/KRS) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

....................., dnia ................ ............................................................. 
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa zadania: Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii 

Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Lp. 
Nazwa zadania i nazwa 
podmiotu zlecającego 

zadanie 

Rodzaj 
robót 

i miejsce 
wykonania 

 

Wartość robót 

(w zł brutto) 

Data 

realizacji robót 
Doświadczenie 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. 

Nazwa zadania: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Nazwa podmiotu zlecającego 
zadanie: 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
W przypadku, gdy 
zamówienie było 
realizowane na rzecz 
Zamawiającego wpisać nr 
umowy * 
 

……………….. 
rodzaj robót 
 
……………….. 
miejsce 
wykonania 

Wartość zadania: 

 

…………………………… 

w tym  
roboty elewacyjne w 
ramach których 
wymieniono  stolarkę 
okienną i drzwiową  
na wartość: 
……..……………….…… 
zł (brutto) 

od 

……………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

do 

……………………………… 

(dzień-miesiąc-rok) 

1) własne** 

lub 

2) innych 
podmiotów** 
Wykonawca 
winien załączyć 
do oferty 
oryginał 
pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 

 
 
*Wpisać nr umowy z Zamawiającym (w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dowodów określających, że roboty 
wskazane w wykazie zostały wykonane należycie oraz informujących, że zostały one wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
**niepotrzebne skreślić 
 
 
 
....................., dnia ................ ............................................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 
 

WYKAZ OSÓB, 
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Nazwa zadania: Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii 

Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
..................................................................................................................................................................... 
 

L.p. 

Imię i nazwisko 
osoby, która będzie 

uczestniczyć 
w wykonywaniu 

zamówienia 

Branża 
Rodzaj i Nr uprawnień 

budowlanych 

Informacja 
o podstawie dysponowania 

wymienioną osobą przez 
Wykonawcę 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1 
………………………… 
Kierownik Budowy 

konskrukcyjna 

Uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń 
Nr …………………………… 
 
w specjalności 
…………………………… 
(zgodnie z decyzją) 
 

 
w zakresie 
…………………………… 
(zgodnie z decyzją) 
 
 
Data uzyskania uprawnień: 
…………………………… 
(dzień-miesiąc-rok) 

1) dysponuje* 
Wykonawca winien podać 
podstawę dysponowania 
…………………………………….. 
(np. umowa o pracę, umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) 
 
lub 
2) będzie dysponował* 
Wykonawca winien załączyć do 
oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
....................., dnia ................ ............................................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
 
 

(nazwa podmiotu oddającego 
potencjał) 

Propozycja/Wzór  
ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia 

 
 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

działając w imieniu i na rzecz 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  

 ______________________________________________________________________________________________  
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zdolności zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja ekonomiczna) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

 ______________________________________________________________________________________________  
(nazwa Wykonawcy) 

 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

 
Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z 

wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

 

 
....................., dnia ................ ............................................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 

Nazwa zadania: Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii 

Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  

 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot, który reprezentuję/reprezentujemy: 

 

 
*nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp z żadnym 
z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 

 

*należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli 
odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
UWAGA! 
Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z wyżej 
wymienionymi Wykonawcami  
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
....................., dnia ................ ............................................................. 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób 
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 
UMOWA Nr ………………………. 

(WZÓR)  
 

W dniu [data zawarcia umowy] r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Zawarta w dniu …………………….. roku we Wrocławiu pomiędzy:  
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, państwową instytucją kultury 
wpisaną do  rejestru państwowych prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 
86/2011 w dniu 14.11.2011r. NIP: 896-000-56-38, REGON 000274909   
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
a 
…………………………………………………………………………………………. 
    imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz firma prowadzącego przez niego przedsiębiorstwa 
zamieszkałym ................................................................................. 

prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki 
nr NIP      
nr PESEL   
nr REGON 
reprezentowanym przez : 
............................................................ 
ew.  
………………………………………………………………………………………………. 
 spółka prawa handlowego 
z siedzibą w ……………………………….. przy ul. 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd   
.................................................... pod nr KRS ………………………… 
kapitał zakładowy (w odniesieniu do spółki kapitałowej) 

…………………………………………………………………………………………………...nr NIP ……………………………… 
nr Regon …………………………… 
reprezentowaną przez: 
...................................................................... 
ew. 
……………………………………………………... 

(firma spółki cywilnej) 
z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………. 
nr NIP ................................, nr REGON: .......................... 
której wspólnicy: 
a)  …………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko wspólnika, adres zamieszkania, nr PESEL i NIP)  
b)  …………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko wspólnika, adres zamieszkania, nr PESEL i NIP)  
zarejestrowani są jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP 
prowadzonej przez Ministra Gospodarki 
reprezentowaną przez: 
……………………………………. 
ew. 
Konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące firmy: 
………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą ”,  
reprezentowanym  przez: 
……………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi 
zmianami), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn  Wykonanie  nowej elewacji 
Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.  
zgodnie: 

1.1.ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, 
1.2.z ofertą Wykonawcy,  
1.3. dokumentacją projektową , 
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  będącymi integralną częścią niniejszej umowy, za cenę ofertową w wysokości: 
Brutto: .................................. zł 
(słownie brutto: ...........................................................................................................................................) w 
tym:  
Etap I …………………….. zł  
Etap II…………………….. zł 
Etap III…………………….. zł 
Etap IV…………………….. zł 
Etap V…………………….. zł 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wynagrodzenie 
( ryczałtowe ) za wykonany i odebrany  bez zastrzeżeń przedmiot umowy na podstawie protokołu odbioru 
wykonanych robót w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze.  

§ 2 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) 
wymienionych w ust. 2. Wykonawca oświadcza, że kluczowa część zamówienia, tj. roboty elewacyjne zostanie 
wykonana przez niego osobiście. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, 
wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): …………………………………………………………….. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o 
których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy. 

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.  
4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą: 

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgłoszenia tej 
okoliczności przed przystąpieniem do wykonywania robót, na piśmie pod rygorem nieważności, jest 
niedopuszczalne. 

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 

c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w 
szczególności, gdy: 
- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; 
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 
zleconej Podwykonawcy; 
- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie 
bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 
- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 2 
umowy; 
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej 

części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie 
Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty; 
- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez 
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 
- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami; 
- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy, 
- umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa 
się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

f) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 
postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za 
akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od 
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 
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i) Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów 
o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia 
zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 

l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4.2. Płatności: 

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 
oraz oświadczeń w tym zakresie zgodnie z §8. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, 
o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane. 

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od 
obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP). 

f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może:  
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia 

zgłoszenia roszczenia. 

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

4.3. Kary umowne: 
Strony postanawiają, że podstawową forma odszkodowania są kary umowne. 
4.3.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu, 

b) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 1 
umowy, 

c) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,1 % wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, 

d) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił w formie pisemnej 
sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w 
umowie o podwykonawstwo. 

4.3.2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
4.4. Odstąpienie od umowy: 
Zamawiający może, w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności, odstąpić od umowy 
z Wykonawcą, jeżeli: 
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a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 4.2. lit. b),  

b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

4.5. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do 
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*. 

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub 
zaniechania własne. 

4.7. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą. 
4.8. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  

§ 3 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: od daty podpisania umowy do 27.12.2017r. 

§ 4 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest: 
…………………………….., tel. ………………………………………………… (Inspektor Nadzoru). 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ....................................... – adres korespondencyjny: 
................................................................................................................................................................... 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie (dla 
przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 5 
ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Do obowiązków Wykonawcy  należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , jeżeli 
wykonywanie określonych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z 26 czerwca 1974r z późn. zmianami Kodeks Pracy  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji 
czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia o jakim mowa w ust. 6. 

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania 
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 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, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/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). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników oraz 
innych danych umożliwiających identyfikację pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 
pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
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 punkcie 1 czynności. 

§ 6 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki stron: 
1.1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy; 

b) Zamawiający zapewni nadzór robót przez Inspektora Nadzoru ,  
1.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto z a wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w § 1 ust. 1 umowy: 

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia 
znajdującego się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, 
w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia 
tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót uporządkowany, czysty i nadający 
się do użytkowania;  

b) Zabezpieczenie przed kradzieżą materiałów, maszyn i urządzeń  do realizacji przedmiotu umowy ,  

c) Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od daty podpisania umowy harmonogram termino-rzeczowo-
finansowy do akceptacji przez Zamawiającego; 

d)  Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych 
w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

e) W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 1 umowy Wykonawca ponosi koszty dostawy i zużycia 
mediów ( prąd ) na podstawie  podliczników. Podliczniki zapewnia wykonawca  

f) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

g) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 

h) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu 
powierzonych im części zamówienia. 

i) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, STWiORB, ustaleniami 
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami. 

j) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 

k) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym 
bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób 
trzecich. 

l) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy  polisy OC na kwotę 
…………… tj. 100 % wartości umownej zadania. 

m) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy, także względem osob 
trzecich, w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty 
protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 

n) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że 
nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

o) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co 
oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

§ 7 
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych 
materiałów budowlanych, o których mowa w specyfikacjach technicznych. 

2. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach 
technicznych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 
budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których mowa w ust. 1, uzyskać 
od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane. 

5. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do 
wykonania badań. 

6. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 5 obciąża Wykonawcę. 

§ 8 
ROZLICZENIE UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany i odebrany 
przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, zgodnie z zestawieniem kosztów 
zadania i harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, na 
rachunek bankowy Wykonawcy Nr ............................................. w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi 
przez Inspektora Nadzoru, oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (zał. A / zał. B) w dacie 
wystawienia faktury, dowodami zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz 
kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur/rachunków potwierdzonych 
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z ich zestawieniem.  

2. Rozliczenie przedmiotu umowy może nastąpić w oparciu o faktury częściowe i końcową na podstawie 
zatwierdzonego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego oraz odpowiednio protokołu stanu 
zaawansowania zadania i protokołu odbioru końcowego. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót do 90 % ceny ofertowej 
brutto może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. 
Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala i odbiera w ramach protokołu stanu zaawansowania zadania 
Inspektor Nadzoru. 

4. W protokole stanu zaawansowania zadania określona będzie wartość prac wykonanych, wg stanu na dzień jego 
sporządzenia, z rozbiciem na wartość, rodzaj i ilość prac wykonanych przez: 
a) Wykonawcę, 
b) Podwykonawcę: 

 robót budowlanych, dalszych Podwykonawców robót budowlanych 

 usług i dostaw zlecanych przez Wykonawcę robót budowlanych, Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców robót budowlanych. 

5. Protokół stanu zaawansowania zadania podpisany będzie przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego 
oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (Kierownik robót), Podwykonawców, o ile występują i dalszych 
Podwykonawców. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowego.  

7. Faktura końcowa, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po: 
a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót. potwierdzeniu go przez Osobę Nadzorującą z 

rozbiciem jak w przypadku protokołu zaawansowania zadania (ust. 4) i podpisaniu zgodnie z ust. 5, 
b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego bezusterkowego, stwierdzającego wykonanie 

przedmiotu umowy, przez Zamawiającego, 
c) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, 
d) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

e) przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
w zakresie robót budowlanych oraz dostaw i usług o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości, 

f) Przedłożeniu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności 
z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach 
wykonawczych do ustawy - Prawo Budowlane. 

§ 9 
ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie: 

1. Kierownik Budowy pisemnie zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony Zamawiającego, 
gotowość obiektu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego , o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy  - Inspektora 
Nadzoru w terminie 3  dni potwierdza gotowość przedmiotu umowy do odbioru. 

2. Wykonawca w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, 
atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy 
o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu. 

3. Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia 
w terminie do 3 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzenia gotowości do 
odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie 
o obniżeniu należytego Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca 
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niezwłocznie, ale w terminie nie dłuższym niż  3 dni i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego 
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie , chyba że z przyczyn technicznych/ technologicznych 
usunięcie wady wymaga dłuższego terminu na jej usunięcie . Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz 
była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi 
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

§ 10 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł w formie: 
…………………………..........................................................................................................................................
....... 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni 
ponad termin określony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 20 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 2 
umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo 
ustalony termin. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy: 
a) 80% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, 
b) 20% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 

§ 11 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ...... miesięcy.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się: 
a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego; 
b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi 
wadę przed upływem tego okresu. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy 
z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi  do przeglądu gwarancyjnego i/lub do usunięcia wady i wady nie usunie w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może 

wystąpić do Gwaranta z żądaniem zapłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.  

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

7. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru 
pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia. 

8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

9. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości. 

§ 12 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1 % wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 

umowy, za każdy dzień opóżnienia, 
b) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę 

objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona 
(przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, wysokości 0,1% wartości umownej brutto 
wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia, 

d) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 
umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy, 

b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni, z 
wyłączeniem sytuacji gdy realizacja robot nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. 
warunki pogodowe uniemożliwiające realizację robót z uwagi na wymogi stosowanej technologii, klęski 
żywiołowe, przerwy w dostawie mediów( woda, prąd) 

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. B) i c)  ???  Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany 
sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić 
od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części umowy na 
podstawie inwentaryzacji wykonanych prac sporządzonej  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego – 
Inspektora Nadzoru. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego 
terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od 
umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. A). 

§ 14 
ZMIANY W UMOWIE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci 
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

2.1. Zmiany dopuszczone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, 
w zakresie:  

2.1.1. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 
a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych; 

b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 
zamówienia; 

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku 

zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; 
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.: niedopuszczalne temperatury powietrza, 
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.; 

f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające 
planowe wykonanie robót; 

g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
prowadzenia prac, np.: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 
awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; 

2.1.2. zmian osobowych w przypadku: 
a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy, pod warunkiem, że 

osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest 

możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, 
potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i 
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, 

c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie 
zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub 
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, 
w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
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umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 
Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę 
osobiście. 

2.1.3. zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:  

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu 
realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 

b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia 
aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; 

c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany 
procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia 
nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego 
Wykonawcy; 

d) wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych; 

e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych; 
których Wykonawca i Zamawiający  nie mógł przewidzieć na etapie podpisywania umowy 

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne 
czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 
umowy i termin realizacji; 

g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które 
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 
Zamówienia; 

2.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały 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 istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1., 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 

2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2a.; 

2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi 
lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie. 

2a. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:  
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;  

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w 
tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, 
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, 

w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2.4. 
3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych 
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy 
dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia 

§ 15 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
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Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz 
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 
–  1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
–  1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik A do umowy ……………… 
Zadanie:  
Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym 

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 
Niniejszym działając w imieniu 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
NIP: ……………………………….…………………… 
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REGON:……………………………….……………… 
 
Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za wynagrodzenie w kwocie ……….. 
 
 
Oświadczam, że: 
1. Wykonawca/Podwykonawca …………………………………………………………………………………………………………… 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy wymagalne należności w kwocie ……… zł na podstawie: 

 - faktury nr ….  – zapłata w dniu …….. 

 - faktury nr .…  - zapłata w dniu …….. 

2. Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. .faktury nr …. nie jest na dzień złożenia niniejszego oświadczenia  

wymagalna – termin płatności upływa w dniu …….  

3. Pozostała do zapłaty z wynagrodzenia umownego kwota ………. nie została do dnia dzisiejszego zafakturowana.  

4. W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń. 

 

Załączniki: 

a) Kopie faktur nr …. 

b) Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu) 

c) Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami 

 

 

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć  
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Załącznik B do umowy ………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Na potrzeby końcowego  rozliczenia z Zamawiającym 

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław 

 
 

 
 

Niniejszym działając w imieniu 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
NIP: ……………………………….…………………… 

REGON:……………………………….……………… 
 
Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. 
 
 

Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca 

………………………………………………………………………………………………………… 

terminowo uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu:  
Wykonanie  nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz  z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej 
 wszelkie zobowiązania finansowe związane z realizacją przez naszą firmę prac na powyższym zadaniu i nie 
zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego  żadnych roszczeń.  
 

 

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

Data i  podpis (czytelnie), pieczęć  

  
 
 
 
 
 


