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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Adres: ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20, wizp@koscierzyna.gda.pl
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 12/2017 - „Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie”.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 12/2017. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3.2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zastrzega, że w postępowaniu może najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona
z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na przebudowie, konserwacji, rewaloryzacji
i adaptacji budynku dworca kolejowego o pow. użytkowej 616 m2 i kubaturze 2040 m3 w Kościerzynie z wiatą
peronową i przyległym budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 279 m2 i kubaturze 838 m3, na część
dworcową tj. hol z kasami biletowymi, przechowalnią bagażu, toaletami, pomieszczeniami biurowymi i
zapleczem socjalnym dla pracowników obsługi dworca, wiatą peronową i restauracją z zapleczem kuchennym
oraz częścią ekspozycyjną na piętrze budynku wraz z nową klatką schodową i windą dla osób
niepełnosprawnych dostępnymi z holu głównego parteru. Zakres robót obejmuje m.in.:
 roboty rozbiórkowe
 roboty konserwatorskie
 roboty renowacyjne
 roboty konstrukcyjne
 roboty instalacyjne sanitarne
 roboty instalacyjne elektryczne
 roboty instalacyjne niskoprądowe
 wymianę oraz renowację stolarki okiennej i drzwiowej
 roboty związane z zagospodarowaniem terenu
Budynek Zespołu dworca kolejowego w Kościerzynie decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku
wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-1894.
5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót, przedmiar, które udostępniono na stronie internetowej zamawiającego.
5.3. W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych Rozdziałach niniejszej SIWZ zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub przedmiot zamówienia
został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują
one realizacje zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych i jakości nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
5.4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.5. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot:
45.45.30.00-7 roboty remontowe i renowacyjne
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45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.32.00.00-6 roboty izolacyjne
45.26.10.00-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45.22.30.00-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
5.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zmianami).
5.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5.8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
5.9. Zapisy dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób
wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (związane z realizacją niniejszego
zamówienia) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks
pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem
robót, odpowiednio pod kierownictwem i nadzorem wykonawcy lub podwykonawcy tj.: roboty
ogólnobudowlane, instalacyjne sanitarne, energetyczne, teletechniczne.
2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres
realizacji zamówienia.
3) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
4) 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, zaświadczeń 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.
5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wezwania
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:
 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
 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 - Wyliczenie ma charakter
przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy – bez

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
6) Ponadto Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę
wymagania wskazanego w pkt 1), poza przedłożeniem w/w oświadczeń i dokumentów, w formie składania
wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
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naliczenia kary umownej w wysokości określonej w rozdziale nr 5 niniejszej siwz - Istotne Dla Stron
Postanowienia Umowy (wzór umowy).
8) 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.
9) W przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków wymienionych w pkt 1) i 5) Zamawiający ma
prawo odstąpienia od umowy.
10) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów
zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do dnia 31.10.2018r.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane, wg wzoru formularza 2.2 stanowiącego
załącznik do siwz,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 zł.,
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane porównywalne
rodzajowo z niniejszym zamówieniem, polegające na remoncie, przebudowie budynku będącego
zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego
znajdującego się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru
państwa, w którym zabytek się znajduje) o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto każda;
b) na czas realizacji zamówienia dysponować będzie osobami zapewniającymi realizację zamówienia
oraz posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:
1. Kierownik budowy – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.), tj. co najmniej 18 miesięcy udziału
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
c) doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w powyższej specjalności
polegającymi na remoncie, przebudowie budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym
do rejestru zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru państwa, w którym zabytek się
znajduje);
2. Kierownik robót branży sanitarnej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w powyższej specjalności;
3. Kierownik robót branży elektrycznej – winien posiadać:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych
przepisów oraz
b) doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 robotami budowlanymi w powyższej specjalności.
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Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65).
4. Kierownik prac konserwatorskich – winien posiadać:
a) kwalifikacje i doświadczenie zgodne z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.), tj.:
„1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł
sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po
zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy
brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach
konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum
będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust.
2.
2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami
konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy
zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która
posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie
średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach
odpowiadających danej dziedzinie lub
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie
- oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do
rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub
innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.” oraz
b) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej 2 robotach
budowlanych polegających na remoncie, przebudowie budynku będącego zabytkiem
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego
znajdującego się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru
państwa, w którym zabytek się znajduje).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, doświadczenia i kwalifikacji do
kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, do
kierowania pracami konserwatorskimi oraz do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytkach nieruchomych, dopuszcza doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
7.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.3. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7.1. niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia,
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
3) 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.
7.6. 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 nie ponosi winy.
7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego
zasobach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.4.
7.8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.9. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
4) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
5) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne
uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty dołącza aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
8) Zamawiający będzie kierował korespondencję wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik
pozostałych (lider).
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA
8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp:
12) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
13) 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.7)) 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);
14) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) 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
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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;
16) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
17) 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;
18) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) 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;
20) 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;
21) 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);
22) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
23) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1) 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, 1830 i 1844 oraz z 2016r. 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 2016r.
poz.615).
9. WYKAZ DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
9.1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia i spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu – załącznik do siwz wg wzoru
formularza nr 2.1. i nr 2.2. do siwz. Informacje zawarte w w/w oświadczeniach stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym
postępowaniu.
9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w/w oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia i spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1 siwz,
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 9.1. siwz.
9.4. 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 – zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w oryginale.
8

9.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji,
o których mowa w pkt. 13.7 SIWZ (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.
9.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, tj. potwierdzających brak
podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy i podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca
polega):
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - informacji z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) wykaz 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 informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy.
9.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
9.8. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów
potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
Celem umożliwienia Zamawiającemu samodzielnego uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, wykonawca
powinien przekazać wszelkie niezbędne informacje, takie jak adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia
zgoda wykonawcy na uzyskanie takiego dostępu przez Zamawiającego.
9.9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
poz. 1126), przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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9.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.10, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.12. W przypadku wykazania wartości wykonanych robót budowlanych w walutach innych niż PLN, Wykonawca
winien podać także te wartości w PLN, przeliczając je odpowiednio według średniego kursu NBP złotego
w stosunku do euro obowiązującego w dniu protokolarnego odbioru zadania.
9.13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 9.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.15. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
9.16. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców winny być
składane w formie oryginału.
9.17. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem.
9.18. Poświadczenie za zgodność dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub
podwykonawca. W zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9.19. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).
9.20. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i samodzielnie pobranych przez Zamawiającego dokumentów z ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych.
9.22. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
10.4. Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ - Formularz „OFERTA” . Do oferty należy
dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
10.4.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wymienione w pkt 9.1. siwz dotyczące Wykonawcy ,
podmiotu na którego zdolności lub sytuacji Wykonawca polega (wg wzoru formularza nr 2.1. i nr 2.2.
stanowiących zał. do siwz),
10.4.2. Wypełniony formularz nr 2.3. „Zbiorcze zestawienie kosztów”;
10.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia –
zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w oryginale;
10.4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,
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10.4.5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
10.4.6. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego,
ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny zabezpieczać
ofertę od upływu terminu składania ofert do upływu terminu związania ofertą.
10.5. 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.
10.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne
ze wzorami.
10.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10.9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
10.10. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczęcią.
10.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
10.12. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
10.13. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę 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:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:
Oferta

„REWITALIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W KOŚCIERZYNIE”
Nie otwierać przed dniem 12.09.2017r., godz. 10:15
10.14. Wymagania określone w pkt 10.12.÷10.13 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
10.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
10.17. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Zaleca się, aby były trwale spięte i oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia, zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
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10.18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20
października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
10.19. W przypadku gdy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone
przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia tych dokumentów,
jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów
w SIWZ należy zatem wyjaśnić w trybie określonym w art. 38 ustawy Pzp przed terminem składania ofert.
10.21. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeśli jest
to możliwe na etapie składania ofert.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
11.1. Cenę oferty należy podać w formie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
11.2. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej,
programie prac konserwatorskich, STWiORB i przedmiarze. Zamawiający uzna, że podana przez Wykonawcę
w ofercie cena ryczałtowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań
Wykonawcy, nawet jeśli nie zostały ujęte w Kosztorysie Ofertowym lub w chwili zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac.
11.3. Wykonawca sporządza Kosztorys Ofertowy na podstawie dołączonego do SIWZ przedmiaru robót.
Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania
ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową, program prac konserwatorskich i STWiORB, jak również
uwzględnienia wszystkich innych niezbędnych robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).
11.4. Zamawiający będzie żądał dostarczenia Kosztorysu Ofertowego, sporządzonego zgodnie z pkt 11.3 niniejszej
SIWZ, jedynie:
a) w ewentualnej procedurze wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty,
b) przed zawarciem umowy od Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Do Kosztorysu Ofertowego
Wykonawca dołączy zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone w oparciu o działy Kosztorysu oraz
zestawienie kosztów: robocizny, materiałów i sprzętu oraz wartości narzutów.
11.5. Kosztorys Ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, z którym Zamawiający zawrze umowę będzie służył do :
a) obliczania wartości robót wynikających z ewentualnych zmian umowy, o których mowa w § 7 wzoru
umowy (§ 8 wzoru umowy), oraz w art. 144 ustawy Pzp,
b) rozliczeń z Wykonawcą w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 18 wzoru umowy.
11.6. Wykonawca sporządza Kosztorys Ofertowy wyliczając poszczególne ceny jednostkowe netto metodą
kalkulacji uproszczonej.
11.7. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną należy dołączyć zestawienie kosztów:
robocizny, materiałów i sprzętu oraz wartości narzutów przyjętych do kalkulacji ceny ofertowej.
11.8. Do ceny netto oferty Wykonawca dodaje wartość podatku VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena
ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
11.9. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
a) Koszty ogólne, koszty zakupu, koszty pośrednie, zysk.
b) Koszty dojazdu, podatków,
c) Koszty ubezpieczenia,
d) Koszty zorganizowania zaplecza budowy, koszty wykonania oznakowania na czas budowy i utrzymania
tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy oraz koszty zorganizowania
objazdów tymczasowych,
e) Koszty zajęcia pasa drogowego,
f) Koszty wykonania operatu kolaudacyjnego,
g) Koszty wynikające z zapewnienia sprzętu, materiałów biurowych i innych środków,
h) Koszty usuwania wad i usterek, które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi,
i) Koszty wykonania badań określonych w STWiORB,
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j)

Wszelkie inne koszty realizacji umowy, nawet w przypadku, gdy na chwilę składania oferty nie można
było przewidzieć wszystkich kosztów i pełnego zakresu robót budowlanych, niezbędnych do całkowitego
i należytego wykonania umowy.
11.10. Cena oferty powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
11.11. Ryczałtowa cena netto oferty oraz jednostkowe ceny netto określone w Kosztorysie Ofertowym nie będą
zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 lit. f i g wzoru
umowy (rozdział 5 niniejszej siwz - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY).
11.12. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby 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. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 128.000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia osiem tysięcy).
12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział
w Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
12.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
b) innej niż pieniężnej – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie opisanej „wadium” i
oznaczonej nazwą postępowania, a jego kopia w ofercie.
12.4. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od upływu terminu
składania ofert i obejmować cały okres związania ofertą. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega
prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu)
podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
12.5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 12.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
12.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
12.7. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeń
z treści tych gwarancji, poręczeń musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
12.8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
12.8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
12.8.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
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art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
12.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
12.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12.13. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A,
83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 12.09.2017r. do godziny 10:00.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 13, w dniu 12.09.2017r.,
o godzinie 10:15.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.6. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a)
kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
13.8. Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienie o zamieszczeniu na stronie
internetowej http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=2109900 informacji, o których mowa w pkt.13.7, drogą
elektroniczną lub faksem, odpowiednio na adres e-mail lub nr faksu podany w ofercie.
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
14.3. 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
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
15.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
kryterium
cena oferty
okres gwarancji
doświadczenie kierownika budowy
zawodowa integracja osób

wartość punktowa wagi w %
60 %
15 %
10%
15%

15.2. Sposób oceny ofert:
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15.2.1.
Liczba punktów danej oferty będzie stanowiła sumę punktów przyznanych w każdym z
kryteriów, zgodnie ze wzorem:

PO = Pc + Pgw + Pdk + Pzio

PO – liczba punktów przyznanych ofercie
Pc – liczba punktów w kryterium „cena”
Pgw - liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”
Pdk - liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy
Pzio - liczba punktów w kryterium „zawodowa integracja osób”
Oferta może otrzymać max. 100 pkt.
15.2.2.
Liczba punktów w kryterium cena oferty (Pc)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
Pc = —————————————— x 100 pkt x 0,60
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt.
15.2.3.
Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” (Pgw)
Kryterium „okres gwarancji” - liczony w latach od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego - będzie
rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji, który zostanie podany przez Wykonawcę w Formularzu
Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznana zgodnie z poniższym:
5 lat - 100 pkt
4 lata - 50 pkt
3 lata - 0 pkt.
Wykonawca może przyjąć okres gwarancji: 3 lata, 4 lata, 5 lat. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata.
W przypadku, kiedy:
a) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to oferta z okresem gwarancji dłuższym
niż 5 lat zostanie oceniona tak jak z okresem gwarancji wynoszącym 5 lat. W przypadku, jeżeli
oferta ta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, to do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany
okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty;
b) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, to oferta zostanie odrzucona jako oferta,
której treść nie będzie odpowiadać treści siwz.
liczba pkt oferty badanej
Pgw = ——————————— x 100 x 0,15
liczba pkt oferty najkorzyst.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 15 pkt.
15.2.4.
Liczba punktów w kryterium „doświadczenie kierownika budowy” (Pdk)
Kryterium „doświadczenie kierownika budowy” będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanych
przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznana zgodnie z poniższym:
Osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy:
 posiada doświadczenie i kwalifikacje określone w pkt 7.1.3) w siwz, tj. posiada:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.), tj. co najmniej 18 miesięcy udziału w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
c) doświadczenie w kierowaniu 2 robotami budowlanymi w powyższej specjalności polegającymi na
remoncie, przebudowie budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru
zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru państwa, w którym zabytek się
znajduje)
- zdobędzie 0 pkt;
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posiada doświadczenie i kwalifikacje:
c) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
d) doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.), tj. co najmniej 18 miesięcy udziału
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
e) doświadczenie w kierowaniu 3 robotami budowlanymi w powyższej specjalności polegającymi na
remoncie, przebudowie budynku będącego zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru
zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru państwa, w którym zabytek się
znajduje)
- zdobędzie 50 pkt;



posiada doświadczenie i kwalifikacje:
a) ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
b) doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.), tj. co najmniej 18 miesięcy udziału
w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz
c) doświadczenie w kierowaniu 4 lub więcej robotami budowlanymi w powyższej specjalności
polegającymi na remoncie, przebudowie budynku będącego zabytkiem nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytków (a w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wpisanego do właściwego rejestru państwa, w
którym zabytek się znajduje)
- zdobędzie 100 pkt;

liczba pkt oferty badanej
Pkb = ——————————— x 100 x 0,10
liczba pkt oferty najkorzyst.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 10 pkt.
15.2.5.
Liczba punktów w kryterium „zawodowa integracja osób” (Pzio)
Kryterium „zawodowa integracja osób” – zobowiązanie do zatrudnienia przez Wykonawcę na umowy
o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu pracy na pełen etat osób niepełnosprawnych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011poz. 721 z późn. zm.) będzie rozpatrywane na podstawie informacji
podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty – wskazania ilości pracowników skierowanych do
realizacji zamówienia przez cały okres realizacji robót budowlanych.
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznana zgodnie z poniższym:
0 osób
- 0 pkt
1 osoba, 2 osoby
- 50 pkt
3 osoby i więcej
- 100 pkt
liczba pkt oferty badanej
Piz = ——————————— x 100 x 0,15
liczba pkt oferty najkorzyst.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 15 pkt.
15.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
15.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
15.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 15.10 siwz
- dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
15.7. 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:
1) 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
2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15.8. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 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 pkt
15.9 siwz.
15.9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
15.10. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.11. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 15.10 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 15.10 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał
wniesienia wadium;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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15.12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
15.13. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) 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
wykonawców, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.14. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 15.13.1 i 4 na stronie internetowej.
15.15. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 15.14 jeżeli ich ujawnienie byłoby
sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
16.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć:
a) Kosztorys Ofertowy wraz z zestawieniem kosztów: robocizny, materiałów i sprzętu oraz wartości
narzutów, jeśli nie zostały załączone do oferty,
b) umowę konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku
gdy Wykonawcy, których oferta zostanie wybrana, wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia).
Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia,
c) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w pkt 17 niniejszej siwz,
d) Ubezpieczenie na budowę (roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia)
obejmujące okres trwania budowy.
Minimalne warunki ubezpieczenia ustala się następująco:
• Minimalne ubezpieczenie robót oraz placu budowy i materiałów równe wartości robót wg Oferty
(Cenie Ofertowej) łącznie podatkiem VAT,
• Okres ubezpieczenia - na czas trwania budowy.
Zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy – CAR/EAR: Contractors’ All
Risks/Erection All Risks) +OC.
Wykonawca robót powinien przedłożyć ubezpieczenie zawarte na powyższych warunkach, łącznie
z uaktualnioną polisą ogólną, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
16.2. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 16.1, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
16.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, Zamawiający zatrzyma wniesione wadium, a ponadto
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę
spowodowana uchyleniem się od zawarcia umowy).
16.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
17. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
17.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
17.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
17.3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
17.4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego, w terminie max. 30 dni od pisemnego żądania
kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione czy nie.
17.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust.
5 ustawy Pzp).
17.6. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
17.7. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
17.8. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
18. ZMIANA UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych
w rozdziale nr 5 niniejszej siwz - Istotne Dla Stron Postanowienia Umowy – wzór umowy.
19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 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.
1. 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.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej
czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie
ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 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.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku 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.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

20. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
20.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
(58 680-23-20) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (na adres Zamawiającego: wizp@koscierzyna.gda.pl), za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 niniejszej SIWZ (również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których
Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
20.2. Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
20.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
20.4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
20.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
20.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
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20.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 20.6 niniejszej SIWZ.
20.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
20.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
20.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest
Joanna Krajewska-Masiak.
20.11. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej zamawiającego.
20.12. W uzasadnionym przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej zamawiającego.
20.13. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie
z art. 12a i art. 38 ustawy Pzp. (Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji
treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.).
20.14. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający:
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
21. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
21.1. Udostępnianie Protokołu postępowania oraz jego załączników odbywać się może, po złożeniu wniosku
wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
21.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ

OFERTA

FORMULARZ 2.1.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw dot. przesłanek wykluczenia

FORMULARZ 2.2.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

FORMULARZ 2.3.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

FORMULARZ 2.4.

Zobowiązanie innego podmiotu na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych

ROZDZIAŁ 2a. FORMULARZ Oświadczenia dot. przynależności/braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
FORMULARZ 2.5.

Oświadczenie Wykonawcy dot. przynależności/braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o których mowa w pkt. 13.7 SIWZ (art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.
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Wykonawca:
……………………………………………….

ZP 12/2017

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

OFERTA

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja
i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie”
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z załączonym ZBIORCZYM
ZESTAWIENIEM KOSZTÓW:
CENA OFERTOWA NETTO: .................................................. PLN
PODATEK VAT 23%:

................................................. PLN

CENA OFERTOWA BRUTTO: ............................................... PLN
CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: ................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
oraz:
a) udzielamy „okresu gwarancji”, który wynosić będzie :…………………… (Wykonawca może zapisać
okres gwarancji odpowiednio: 3 lata, 4 lata, 5 lat);
W przypadku, kiedy:
a) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 5 lat, to oferta z okresem gwarancji dłuższym
niż 5 lat zostanie oceniona tak jak z okresem gwarancji wynoszącym 5 lat. W przypadku, jeżeli
oferta ta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, to do umowy z Wykonawcą zostanie wpisany okres
gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu oferty;
b) Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, to oferta zostanie odrzucona jako
oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz.
b) skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia na stanowisko kierownika budowy:
nazwisko i imię

posiadane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia
(nr i zakres uprawnień)

Zamawiający /
inwestor

wyszczególnienie robót budowlanych,
miejsce wykonania, zakres, termin
zakończenia

(informacje potwierdzające spełnienie warunków
określonych w kryterium oceny ofert)
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c) zobowiązujemy się zatrudnić na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy na pełen etat
i skierować do realizacji zamówienia …….. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011poz. 721 z późn. zm.) przez cały okres realizacji robót budowlanych.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni lub wypełni niewłaściwie formularz ofertowy w zakresie
ppkt c) dot. kryterium „zawodowa integracja osób” Zamawiający przyzna 0 pkt w tym kryterium
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ oraz wzorze umowy.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty i w cenie niniejszej
oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................................................
w formie ................................................................................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców / przy udziale Podwykonawców*).
W związku z powyższym przedstawiamy zakres prac powierzony podwykonawcom:
l.p.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania Pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL , KRS/CEiDG
przez podwykonawcę
podwykonawcy

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wybór naszej oferty
będzie / nie będzie *) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w poniższej tabeli należy wskazać:
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

wartość netto

11. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych w załączeniu wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *) jest:
......................................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: ..........................................................................................................................................................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
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14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
*) - niepotrzebne skreślić

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

..........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 2.1.
Wykonawca:
……………………………………………….

ZP 12/2017

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

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja i adaptacja
budynku dworca kolejowego w Kościerzynie” prowadzonego przez Gminę Miejską Kościerzyna, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp
2.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

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

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj. ……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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FORMULARZ 2.2.
Wykonawca:
……………………………………………….

ZP 12/2017

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

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

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

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rewitalizacja i adaptacja
budynku dworca kolejowego w Kościerzynie” prowadzonego przez Gminę Miejską Kościerzyna, oświadczam, co
następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 7.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
………………………………………………………...………..
określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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FORMULARZ 2.3.
Wykonawca:
……………………………………………….

ZP 12/2017

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

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku
dworca kolejowego w Kościerzynie” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi cenami:
l.p.

wyszczególnienie elementów robót

1.

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA CZĘŚĆ I

1.1

Prace rozbiórkowe

1.2

Prace betonowe, murarskie i ciesielskie

1.3

Dach – konstrukcja , docieplenie i pokrycie

1.4

Stolarka okienna

1.5

Stolarka drzwiowa

1.6

Ścianki działowe

1.7

Dźwig osobowy

1.8

Tynki i okładziny wewnętrzne

1.9

Posadzki, podłogi

1.10

Prace malarskie

1.11

Elewacja

1.12

Schody stalowe wewnętrzne

1.13

Izolacja ścian piwnic

1.14

Pochylnia i taras

1.15

Place i chodniki

2.

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA CZĘŚĆ II

2.1

Prace rozbiórkowe

wartość netto elementu robót
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2.2

Stolarka okienna

2.3

Stolarka drzwiowa

2.4

Ścianki działowe

2.5

Tynki i okładziny wewnętrzne

2.6

Posadzki, podłogi

2.7

Prace malarskie

2.8

Zadaszenie wiaty przylegającej do budynku

2.9

Balustrada wiaty przylegającej do budynku

2.10

Renowacja zegarów

3.

BRANŻA SANITARNA CZĘŚĆ I

3.1

Prace demontażowe

3.2

Instalacja centralnego ogrzewania

3.3

Instalacja wodociągowa

3.4

Instalacja hydrantowa

3.5

Kanalizacja sanitarna

3.6

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

3.7

Pomieszczenie dla niepełnosprawnych

3.8

Technologia kuchni

4.

BRANŻA SANITARNA CZĘŚĆ II

4.1

Prace demontażowe

4.2

Instalacja centralnego ogrzewania

4.3

Instalacja wodociągowa

4.4

Instalacja hydrantowa

4.5

Kanalizacja sanitarna

4.6

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

4.7

Pomieszczenie dla niepełnosprawnych

5.

BRANŻA ENERGETYCZNA CZĘŚĆ I

5.1

Rozdzielnica elektryczna podlicznikowa

5.2

Rozdzielnice elektryczne w budynku

5.3

Wewnętrzne linie zasilające

5.4

Instalacje odbiorcze
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5.5

Instalacja odgromowa

5.6

Instalacja alarmowa

5.7

Monitoring wizyjny

5.8

System alarmu pożarowego

5.9

Instalacja kontroli dostępu

5.10

Instalacja telefoniczna i internetowa

6.

BRANŻA ENERGETYCZNA CZĘŚĆ II

6.1

Rozdzielnice elektryczne

6.2

Wewnętrzne linie zasilające

6.3

Instalacja alarmowa

6.4

Monitoring wizyjny

6.5

System alarmu pożarowego

6.6

Instalacje odbiorcze

6.7

Instalacja telefoniczna i internetowa

7.

WYPOSAŻENIE CZĘŚĆ I

8.

WYPOSAŻENIE CZĘŚĆ II
CENA OFERTOWA NETTO
PODATEK VAT 23 %
CENA OFERTOWA BRUTTO

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

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

.................................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 2.4.
Wykonawca:
……………………………………………….

ZP 12/2017

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

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku
dworca kolejowego w Kościerzynie”
Ja/My 2 niżej podpisani
……………………………….......................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
…………………………...........................................................................................................................................
nazwa (firma) i dokładny adres podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp)

zobowiązuję/my3 się oddać do dyspozycji Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego tj.
…………………….......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp)

następujące zasoby, na okres korzystania z nich przy wykonaniu ww. zamówienia 4:
………………………………........................................................................................................................................
(określenie zasobu, np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................... .............................................
………………………………............................................................................................................................................
Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawca będzie następujący:
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................

33

Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................
………………………………............................................................................................................................................

………………………………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(lub pieczątka firmowa)

………………………………………………..
Imienna pieczątka i podpis osoby upoważnionej
lub osób upoważnionych przez Wykonawcę

....................................dn. ......................

UWAGA:
1
Załącznik ten wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w art.
22aPZP.
2
Niepotrzebne skreślić
3
Niepotrzebne skreślić
4
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu
zamówienia. (Tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym Izba stanęła na stanowisku,
że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra,
które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli
byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego
udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasob ami
podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w
wykonaniu zamówienia").
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FORMULARZ 2.5.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZP 12/2017
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych o przynależności / braku przynależności (*) do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pn. „REWITALIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU DWORCA
KOLEJOWEGO W KOŚCIERZYNIE”
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.), oświadczam, że po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresami Wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego, oświadczam, że:


przynależę do tej samej grupy kapitałowej (*), o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z następującymi wykonawcami:
1) ……………………………………………………………………….…………………………………..
2) ……………………………………………………………………….…………………………………..
3) ……………………………………………………………………….…………………………………..
W związku z powyższym przedstawiam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej (*), o której mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp, z żadnym z tych wykonawców .

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis osoby reprezentującej wykonawcę)

(*) – odpowiednie wykreślić
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ROZDZIAŁ 3. Formularze oświadczeń dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1.

WYKAZ ROBÓT - Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu

FORMULARZ 3.2.

WYKAZ OSÓB - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym
do realizacji zamówienia

FORMULARZ 3.3.

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w wykonywaniu
zamówienia
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FORMULARZ 3.1.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………….
……………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZP 12/2017

WYKAZ ROBÓT
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego
w Kościerzynie” oświadczamy, że zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert następujące roboty budowlane:

l.p.

1

nazwa (firma),
adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Zlecającego
2

wyszczególnienie robót
wartość zadania
budowlanych, miejsce
brutto
wykonania, zakres,
wykonanego
(informacje potwierdzające spełnienie
przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 7.1.3)a)
siwz, data protokolarnego odbioru
w tys. PLN
3

zadania)
4

czas realizacji
początek
(miesiąc, rok)

koniec
(miesiąc, rok)

5

6

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.
(*) – odpowiednie wykreślić

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

...................................................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZP 12/2017

WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku
dworca kolejowego w Kościerzynie” oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do
realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

funkcja w realizacji
zamówienia

nazwisko i imię

posiadane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia
(nr i zakres uprawnień)

wyszczególnienie robót
budowlanych, miejsce
wykonania, zakres,
termin zakończenia

Informacja o
podstawie do
dysponowania tymi
(informacje potwierdzające
osobami
spełnienie warunków
określonych w pkt 7.1.3)b)

Kierownik budowy

Kierownik robót
sanitarnych

Kierownik robót
elektrycznych

Kierownik prac
konserwatorskich

Oświadczamy, że:
1.

dysponujemy osobą/osobami wymienioną/wymienionymi w poz. ........... wykazu,

2.

nie dysponujemy osobą wymienioną/osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy
dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww.
osób.

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

......................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

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

Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna

ZP 12/2017

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku
dworca kolejowego w Kościerzynie”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
................................................................................................................... ....
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazana w formularzu
3.2. Wykaz osób:
a) KIEROWNIK BUDOWY- posiada wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy
w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z poźn. zm.), tj. co najmniej 18
miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;
b) KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej wydanych przepisów
c) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej wydanych przepisów
d) KIEROWNIK PRAC KONSERWATORSKICH – posiada wymagane kwalifikacje i doświadczenie zgodne z art.
37a ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz. 1446
z poźn. zm.)

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

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku
dworca kolejowego w Kościerzynie”
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi DOKUMENTACJA PROJEKTOWA w skład której wchodzą:

3.
4.
5.

6.

1

Projekt budowlany branży architektonicznej

2

Projekt budowlany branży konstrukcyjnej

3

Projekt budowlany branży sanitarnej

4

Projekt budowlany branży elektrycznej

5

Projektowana charakterystyka energetyczna

6

Projekt wykonawczy branży architektonicznej

7

Projekt wykonawczy branży architektonicznej (wyposażenie wnętrz)

8

Projekt wykonawczy branży sanitarnej

9

Projekt wykonawczy branży sanitarnej (węzeł cieplny)

10

Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej

11

Projekt wykonawczy branży energetyczna

12

Program prac konserwatorskich

13

STWiORB

14

Przedmiary robót

15

Decyzja o pozwoleniu na budowę

16

Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Budynek Zespołu dworca kolejowego w Kościerzynie wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-1894
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 2.IX.2013 r.
Roboty budowlane prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wymogami
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zmianami).
Prace konserwatorskie muszą być prowadzone zgodnie z:
a) Dokumentacją projektową,
b) Programem prac konserwatorskich,
c) Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr
162, poz. 1568, z późn. zm.),
d) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2015r., poz.
1789),
e) Pozwoleniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac
przy zabytku,
f) Pozwoleniem na budowę,
g) Planem ochrony przeciwpożarowej budynku dworca w Kościerzynie,
h) właściwymi przepisami bhp i ppoż.
W związku z faktem, iż parter remontowanego budynku jest powszechnie dostępny dla podróżnych i ich
obsługi Wykonawca od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru ostatecznego zobowiązany jest
zapewnić 1 pomieszczenie – poczekalnia (spełniające wymogi poczekalni o powierzchni min. 50m2) z
wydzielonym pomieszczeniem kasowym (o powierzchni min. 10m2) wraz z zapewnionymi mediami (prąd,
wod-kan, ogrzewanie) oraz toalety (osobno damska i męska wyposażone w umywalkę zgodnie ze
stosownymi przepisami budowlanymi i sanitarno-epidemiologicznymi) w godzinach odjazdów i przyjazdów
pociągów. Pomieszczenia zastępcze pełniące wyżej opisane funkcje winny zostać zlokalizowane
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w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu remontowanego, max. odległość od dotychczasowego obiektu - 150m.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo, warunki techniczne, sanitarne, czystość i porządek
pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
rozkładów jazdy pociągów. Zamawiający nie udostępni nieruchomości gruntowej na ten cel.
7. Wykonawca musi sporządzić dokumentację prac konserwatorskich zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i
innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań
zabytków (DZ.U. 2017, poz. 1265).
8. Wykonawca musi zapewnić dojazd i dojście do rewitalizowanych nieruchomości.
9. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym i
konserwatorskim. Wszelkie rozwiązania szczegółowe muszą być konsultowane z wyznaczonym przez
Zamawiającego nadzorem budowlanym i konserwatorskim.
10. Budynek toalet nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA ZP 12/2017

WZÓR

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta w dniu .................. 2017 roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
przy kontrasygnacie
……………………………………………………………..
a
………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”) została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji
zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i wykonania innych obowiązków określonych w
umowie zgodnie z Dokumentacją projektową, a ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, zaś Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia, odebrania
robót i wykonania innych obowiązków określonych w umowie.
3. Zakres i sposób wykonania robót określają:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwana „SIWZ”), w szczególności Instrukcja dla
Wykonawców ,
3) Dokumentacja projektowa, w tym Program prac konserwatorskich, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, dalej zwane „STWiORB”.
Wykonawca oświadcza, że przeanalizował Dokumentację projektową, uznaje ją za przygotowaną należycie i
nadającą się prawidłowego wykonania niniejszej umowy
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót i czynności niezbędnych do osiągnięcia
rezultatów określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót
budowlanych wynikających z Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
nawet jeśli nie zostały ujęte w Kosztorysie ofertowym lub w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów wszystkich prac.
5. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro.

1.
2.

3.
4.

§2
MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ,
Dokumentacji projektowej, w tym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 ze
zm.).
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, uzyskać od
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz
okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i Dokumentacją projektową.
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5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli
jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.
6. Z wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji zadania należy postąpić zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21).
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018r.
2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, ostateczną decyzję
pozwolenie na budowę oraz ewentualnie inne decyzje administracyjne, Dokumentację projektową w ilości
2 egzemplarzy. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.

§4
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej „harmonogramem”, sporządzonym na podstawie
Kosztorysu Ofertowego oraz zbiorczego zestawienia kosztów, o którym mowa w pkt 11.4 Instrukcji dla
Wykonawców SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa
w ust. 1 opracowany z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego, najpóźniej 3 dni od dnia podpisania
umowy.
Zamawiający ma prawo nie zatwierdzić przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu, w przypadku, gdy
ma do niego zastrzeżenia, i przekazać go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, który jest zobowiązany
nanieść zgłoszone do harmonogramu uwagi Zamawiającego.
Harmonogram z uwzględnionymi uwagami Zamawiającego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiającego.
W przypadku nie przekazania przez Wykonawcę poprawionego harmonogramu Zamawiający ma prawo
samodzielnie nanieść swoje uwagi i tak sporządzony harmonogram jest obowiązujący.
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w razie zaistniałych
zmian i przedkładania go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Zmiana harmonogramu, która nie powoduje zmiany końcowego terminu zakończenia zadania nie wymaga
aneksu do umowy.
§5
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na kwotę:
cena umowna netto: …………………….. PLN,
podatek VAT 23 %: …………………….. PLN,
cena umowna brutto …………………….. PLN.
Cena umowna brutto słownie złotych: ……………………..…………………………………………….. ../100.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, cena
umowna brutto przedmiotu zamówienia ulegnie stosownej zmianie.
Cena określona przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji
przedmiotu umowy i nie podlega żadnej waloryzacji.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy, nawet jeśli nie zostały ujęte w Kosztorysie
ofertowym lub w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac.

§6
ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę obejmującej zapłatę za faktycznie wykonane w danym miesiącu elementy
robót wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 4 umowy. Warunkiem zapłaty
faktury częściowej będzie potwierdzenie wykonania tych robót bez wad i usterek i podpisanie protokołu
częściowego odbioru robót przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiającego.
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3. Okres rozliczeniowy trwa do ostatniego dnia miesiąca.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia
Zamawiającemu.
5. Wykonawca w ciągu 7 dni od zgłoszenia poszczególnych pozycji do odbioru w Dzienniku Budowy oraz za
pośrednictwem poczty elektronicznej przedłoży Inspektorowi Nadzoru komplet niezbędnych dokumentów
jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.), dokumenty z
przeprowadzonych badań, pomiarów itp.
6. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego prowadzonego przez Bank …………………. przelewem
na konto Wykonawcy nr ………………………………. prowadzone przez ………………………………….
8. Zapłata jakiejkolwiek faktury na rzecz Wykonawcy jest uzależniona od przedłożenia przez niego pisemnego
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnego mu wymagalnego
wynagrodzenia za roboty budowlane objęte zakresem tej faktury, jeśli Zamawiający zaakceptował zawartą
przez tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) umowę o podwykonawstwo, nawet jeśli tę akceptację
wyraził w inny sposób niż pisemny. Wykonawca zamiast oświadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) może przedłożyć inny nie budzący wątpliwości dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W przypadku, jeśli wynagrodzenie należne podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie jest jeszcze wymagalne, Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą faktury
Wykonawcy do czasu wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i przedłożenia
stosownych dowodów zapłaty. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) lub innych nie budzących wątpliwości dowodów zapłaty w terminie najpóźniej 7 dni
po dacie wymagalności zapłaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Zamawiający wykonuje czynności
określone w art. 143c ustawy Pzp.
§7
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie w okolicznościach opisanych w ust. 2:
a) wykonanie robót budowlanych lub rozwiązań technicznych zamiennych w stosunku do robót lub
rozwiązań przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB,
b) wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawienie wykonanych robót lub ponowne wykonanie
robót wynikłych z błędów Dokumentacji projektowej lub STWiORB,
c) wykonanie robót dodatkowych mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prowadzonych
robót,
d) zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych lub rozwiązań technicznych, jeśli zmiany te wynikają ze
zmian w obowiązujących przepisach prawnych lub ze zmian treści norm technicznych, jakościowych itp.,
e) zmiany sposobu wykonywania robót, rozwiązań technicznych lub zakresu robót, jeśli taka konieczność lub
potrzeba wynika z decyzji, postanowień, uzgodnień, wytycznych lub zaleceń organów administracji lub
wymogów dostawców mediów lub gestorów sieci
- za zapłatą na rzecz Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia, ale tylko w przypadku, jeśli te roboty lub
rozwiązania techniczne są droższe od robót lub rozwiązań przewidywanych pierwotnie w Dokumentacji
projektowej lub STWiORB, a także jeśli przyczyna ich wprowadzenia nie wynikła z winy Wykonawcy.
2. Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące przypadki, w których może
nastąpić istotna zmiana niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy:
a) wprowadzenie przez Zamawiającego obowiązku wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych lub
rozwiązań technicznych zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. a, jeśli ich skutkiem będzie co najmniej
jedna z poniższych okoliczności:
 poprawa funkcjonalności lub komfortu użytkowania zrealizowanego obiektu lub jego części,
 poprawa parametrów jakościowych obiektu lub jego części,
 zwiększenia trwałości obiektu lub jego części,
 wydłużenie życia obiektu lub jego części,
 możliwość korzystania przez użytkowników lub zarządcę obiektu z nowocześniejszych lub tańszych
lub bardziej ergonomicznych rozwiązań,
 obniżenie kosztów eksploatacji obiektu,
 poprawa estetyki i walorów architektonicznych obiektu lub jego części,
 zaistnienie innych korzystnych i aprobowanych przez Zamawiającego cech obiektu lub jego części;
b) wprowadzenie przez Zamawiającego obowiązku wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych, o
których mowa w ust. 1 lit. b, jeśli ich wykonanie jest konieczne lub celowe dla usunięcia skutków błędów
Dokumentacji projektowej lub STWiORB;
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c) wprowadzenie przez Zamawiającego obowiązku wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych, o
których mowa w ust. 1 lit. c, jeśli ich wykonanie zwiększy poziom bezpieczeństwa prowadzonych robót dla
osób lub mienia należącego do Zamawiającego lub osób trzecich;
d) wprowadzenie przez Zamawiającego zmiany sposobu wykonywania robót lub rozwiązań technicznych, o
których mowa w ust 1 lit. d, jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmian prawa lub norm
technicznych, jakościowych itp.;
e) wprowadzenie przez Zamawiającego zmiany sposobu wykonywania robót, rozwiązań technicznych lub
zakresu robót, o których mowa w ust 1 lit. e, jeśli taka konieczność lub potrzeba wynika z decyzji,
postanowień, uzgodnień, wytycznych lub zaleceń organów administracji lub wymogów dostawców
mediów lub gestorów sieci;
f) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 dokonana na wniosek Wykonawcy na skutek
okoliczności opisanych pod lit. a, b, c, d, e w wysokości adekwatnej do wprowadzonych zmian; zmiana
wynagrodzenia zostanie określona zgodnie z zasadami określonymi w § 8,
g) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług – nastąpi zmiana wynagrodzenia umowy w stopniu
odpowiadającym zmianie podatku (+/-),
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian wynagrodzenia umowy, o których mowa w ppkt b) i
c) w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zestawienie wpływu dokonanych zmian na koszty
wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. Wniosek o dokonanie zmiany może zostać przyjęty do
rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym lub innym urzędowym publikatorze
powszechnego aktu będącego postawą zmiany. Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego
wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie przepisów stanowiących podstawę sporządzenia
przez Wykonawcę wniosku. W przypadku należytego udowodnienia wzrostu kosztów związanych z
realizacją niniejszej Umowy Strony zawrą stosowny aneks.
h) zmiana terminu zakończenia robót budowlanych określona w § 3 ust. 1 lub zmiany terminów wykonania
poszczególnych elementów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonane na wniosek
Wykonawcy na skutek:
 okoliczności opisanych pod lit. a, b, c, d, e,
 zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą,
 innych nadzwyczajnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę istotnie utrudniających
terminową realizację robót, z tym zastrzeżeniem że niekorzystne warunki pogodowe typowe dla danej
pory roku, z którymi wykonawca powinien był się liczyć w chwili składania oferty, nie będą uważane za
tego rodzaju okoliczności;
i) zmiana przedstawicieli zamawiającego lub wykonawcy, o których mowa w § 11-12, jeśli zmiany te
wynikają ze zmian kadrowych, organizacyjnych lub losowych,
j) zmiana rachunku bankowego wykonawcy, adresów do korespondencji pocztowych lub e-mailowych, jeśli
zmiany te wynikają z przyczyn organizacyjnych lub z potrzeb zamawiającego lub wykonawcy,
3. Każda zmiana umowy, w szczególności zmiana ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy lub terminów
realizacji umowy wymaga pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6,
§ 11 ust. 3, § 12 ust. 3.
4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym.
§8
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZĄCE ZMIAN
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają
opisowi pozycji w Kosztorysach Ofertowych, cena jednostkowa określona w Kosztorysach Ofertowych,
używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.
2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej umowy, nie
odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysach Ofertowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji
Zamawiającego kalkulacje ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie
wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy, cen materiałów, pracy sprzętu i transportu
nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych
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(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 lub nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach i taka cena jednostkowa będzie obowiązująca i nie będzie podlegała zmianie.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1-2, oraz przedstawić Zamawiającemu do
akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych
zmian. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za żadne roboty, jeśli nie będą one wynikały z
poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 lub ich ceny nie zostaną przez Zamawiającego zaakceptowane w myśl
zdania poprzedniego.
§9
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej w ilości 2 egz.,
b) przekazanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i ewentualnie inne decyzje administracyjne,
c) przekazanie terenu budowy,
d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
e) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
f) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową, program prac konserwatorskich
z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,
d) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacja projektową i obowiązującymi
przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach
szczegółowych,
e) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych,
f) realizacja zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta wpisanych do dziennika budowy,
g) wykonanie robót tymczasowych, które będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
h) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i
tymczasowe,
i) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w § 16 ust. 4,
j) opracowanie dokumentacji z przebiegu wykonanych prac konserwatorskich,
k) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecie poza teren budowy
wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego
i nadającego się do użytkowania,
l) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz
o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego (odbiór dokonany
przez Inspektora Nadzoru). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora Nadzoru,
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić
roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt,
m) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość robót lub termin zakończenia robót,
n) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
o) zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,
p) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,
q) Wykonawca od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru ostatecznego zobowiązany jest zapewnić
1 pomieszczenie – poczekalnia (spełniające wymogi poczekalni o powierzchni min. 50m2) z wydzielonym
pomieszczeniem kasowym (o powierzchni min. 10m2) wraz z zapewnionymi mediami (prąd, wod-kan,
ogrzewanie) oraz toalety (osobno damska i męska wyposażone w umywalkę zgodnie ze stosownymi
przepisami budowlanymi i sanitarno-epidemiologicznymi) w godzinach odjazdów i przyjazdów pociągów.
Pomieszczenia zastępcze pełniące wyżej opisane funkcje winny zostać zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu remontowanego, max. odległość od dotychczasowego obiektu 150m. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo, warunki techniczne, sanitarne, czystość i porządek
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pomieszczeń. Wykonawca zobowiązany jest również do umieszczenia wewnątrz i na zewnątrz
pomieszczeń rozkładów jazdy pociągów. Zamawiający nie udostępni nieruchomości gruntowej na ten cel,
r) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,
s) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawny stan techniczny oznakowania robót oraz
powinien spełniać wszystkie uwarunkowania określone w STWiORB,
t) wykonanie poprawnego oznakowania robót i utrzymywania go w należytym stanie technicznym,
u) zapewnienie dojazdu na teren budowy,
v) uzyskanie decyzji na użytkowanie budynku.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1

§ 10
REALIZACJA ROBÓT, AKCEPTACJA ZMIAN W REALIZACJI ROBÓT
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na
żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia
ilości zużytych materiałów.
Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę
w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie tylko wtedy, gdy
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą co najmniej takie jak wymagane w SIWZ oraz wskazane
przez Wykonawcę w ofercie.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 4, nie później niż 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
Wszelkie zmiany w realizacji robót, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, muszą być
uzgodnione z nadzorem i zaakceptowane (zatwierdzone na piśmie) przez Zamawiającego w trybie § 7.
§ 11
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: ………………………………………...
Inspektor nadzoru będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest p. ………………………………….
Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian prowadzących
lub mogących prowadzić do zmiany niniejszej umowy.
§ 12
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………………………………….….….,
nr upr. budowl.: …………………………
Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić jedynie na zasadach określonych w § 10. Zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku konieczności zmiany: kierownika budowy, robót lub innych osób wskazanych przez Wykonawcę,
należy do pełnienia każdej funkcji wskazać osobę, która posiadać będzie kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe co najmniej takie jak podano w SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców w pkt 7.1.3) b) oraz wskazane
przez Wykonawcę w ofercie.
§ 13
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nie przystąpienia do wykonywania robót w terminie 2 dni od daty przekazania placu budowy
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
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b) za przekroczenie końcowego terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki,
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze pogwarancyjnym lub
przy odbiorze usunięcia wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 9 na usunięcie wad,
e) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy trwającej dłużej
niż 2 dni robocze i nie zaakceptowanej przez Zamawiającego,
f) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek,
h) za niezgłoszenie do akceptacji jakiegokolwiek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wykonujących
roboty budowlane - w wysokości 5.000zł za każdego niezgłoszonego podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę,
i) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 3.000 zł za każdy przypadek,
j) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek,
k) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1.000 zł za
każdy przypadek,
l) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazanych przez Zamawiającego czynności Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdego pracownika bez umowy o pracę,
m) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
niepełnosprawnych w ilości wskazanej w Ofercie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za
każdego niezatrudnionego pracownika niepełnoprawnego za każdy dzień niezatrudnienia w okresie
realizacji umowy,
n) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentacji wskazanej w § 20
ust. 5 w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego będzie skutkowało naliczeniem kary na Wykonawcę
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, które będą naliczane do dnia stwierdzenia przez
Zamawiającego braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w § 18 ust. 1 nie upoważnia
Wykonawcy do żądania kar umownych.
4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.

1.

2.
3.

4.

§ 14
PODWYKONAWCY
Strony – zgodnie z art. 647(1) § 1 kodeksu cywilnego ustalają, iż - roboty budowlane będące w zakresie umowy
Wykonawca wykona za pomocą n/w podwykonawców w następujących zakresach:
a) …………………………………………………………..
b) ………………………………………………..…………
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone przez siebie kopie
umów zawartych z powyższymi podwykonawcami. Umowy te nie mogą przewidywać dłuższych niż 30-dniowe
terminy płatności, pod rygorem cofnięcia zgody Zamawiającego na ich zawarcie
Pozostały zakres robót Wykonawca wykona osobiście.
Zawarcie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z
podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymaga wyrażenia na to zgody przez
Zamawiającego. Postanowienie to stosuje się również do umów o podwykonawstwo w zakresie robót
budowlanych, które zamierzają zawrzeć dalsi podwykonawcy.
Przed zawarciem umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi
przedłożyć Zamawiającemu propozycję zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, lub jej zmiany, nie później niż
7 dni przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności przez tego podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na placu budowy. Do powyższego zgłoszenia należy dołączyć:
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a) projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
b) część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie lub projekcie zmiany umowy wraz
ze wskazaniem pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, których dotyczy zakres robót powierzonych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy),
c) zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – w
przypadku zgłoszenia dokonanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę (w przypadku, gdy
niniejsza umowa jest wykonywana przez wykonawców działających w ramach umowy konsorcjum albo
umowy spółki cywilnej – wymagana jest zgoda wyrażona przez wszystkich członków konsorcjum lub
członków spółki cywilnej).
Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenia określone w niniejszym ustępie wraz z załącznikami, były mu
doręczane pocztą elektroniczną na adres mailowy: urzad@koscierzyna.gda.pl.
5. W przypadku, gdy niniejsza umowa jest wykonywana przez wykonawców działających w ramach umowy
konsorcjum albo umowy spółki cywilnej, i gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, nie zostało dokonane przez
lidera konsorcjum albo członka spółki cywilnej upoważnionego do koordynowania realizacji umowy,
Zamawiający informuje o otrzymanym zgłoszeniu odpowiednio lidera konsorcjum albo koordynatora realizacji
umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
7. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (projektu jej zmiany) lub sprzeciw do umowy (jej zmiany),
gdy ta umowa lub jej zmiana:
a)
nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b)
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony przez art. 143b ust. 2 ustawy Pzp.
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę - na
zasadach określonych w § 6 ust. 10 umowy oraz w art. 143c ustawy Pzp.
12. W przypadku ujawnienia realizacji robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
niezgłoszonych zgodnie z zapisami § 14, Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie robót budowlanych
do czasu wyjaśnienia lub wypełnienia procedur zgłoszenia podwykonawców. Okres wstrzymania robót przez
Zamawiającego nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Powyższe nie ogranicza
prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych zgodnie z § 13.
§ 15
WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i
żądać ich usunięcia.
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
 jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej,
 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy lub jej istotnej części po raz drugi.
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2. Wykonawca ma obowiązek wykonania czynności i robót określonych w ust. 1 na własny koszt i ryzyko oraz
naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi winę.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

§ 16
ODBIÓR ROBÓT
Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik budowy) będzie
zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy. Odbiór tych robót odbędzie się w obecności
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy.
Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu przesyłając zgłoszenie na
adres mailowy Zamawiającego: wizp@koscierzyna.gda.pl.
Odbiór częściowy z udziałem Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru odbędzie się w terminie do 5
dni od zgłoszenia przez Wykonawcę.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
a) robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena
nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji prac,
b) częściowe – polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych w danym miesiącu elementów robót
wykazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
c) końcowy – polegający na ocenie wszystkich wykonanych robót objętych przedmiotem zamówienia,
d) ostateczny – wykonywany po zajęciu stanowiska przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz po usunięciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym – mający na celu
ostateczne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji,
e) pogwarancyjny – wykonywany przed upływem okresu gwarancji i rękojmi – polegający na ocenie
przedmiotu zamówienia pod kątem sprawdzenia usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego i ostatecznego robót w formie pisemnej.
Odbiór końcowy i ostateczny robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.
W ciągu 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu
w formie operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru:
1) dziennik budowy,
2) protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły, nie związane z rozliczeniem budowy a
spisywane w trakcie trwania budowy (np. z właścicielami urządzeń obcych, związane z organizacją ruchu
lub odbiorami technicznymi itp.),
3) uwagi i zalecenia inspektora nadzoru lub projektanta, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót ulegających
zakryciu, protokoły odbiorów częściowych/,
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty potwierdzające zgodność wbudowanych
materiałów ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
7) dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi przez Kierownika budowy ewentualnymi zmianami,
o których mowa w art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego,
8) oświadczenie kierownika budowy (w przypadku braku konieczności jego ustanowienia – kierownika
robót), o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane,
9) karta informacyjna,
10) zaświadczenia oraz stanowiska właściwych jednostek i organów wymagane przepisami prawa,
11) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
12) inne dokumenty, o ile są wymagane przepisami prawa.
Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) winna zostać sporządzona w 2 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji numerycznej.
Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o
tym Wykonawcę.
Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu
umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił kompletnego operatu
kolaudacyjnego.
Zamawiający wyznaczy termin i przystąpi do odbioru ostatecznego w terminie 7 dni od dnia zajęcia
stanowiska przez właściwego Inspektowa Nadzoru Budowlanego.
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11. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
przy odbiorze usunięcia wad w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba, że
w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku
stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 8.
13. Z czynności odbioru końcowego, ostatecznego, odbioru mającego na celu stwierdzenie usunięcia wad oraz
odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 11 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
14. Po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego i po upływie okresu gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg
terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi.
Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

1.
2.
3.
4.
5.
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§ 17
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …. lat licząc od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji
z częstotliwością 2 razy w roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
b) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym –
dłuższym, wyznaczonym przez Zamawiającego, a uwzględniającym techniczne możliwości (w przypadku, gdy
nie jest możliwa naprawa w terminie 14 dni), to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, jeśli Zamawiający będzie żądał usunięcia wad na podstawie
przepisów o rękojmi za wady lub na innej podstawie, koszty ich usuwania będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczony jest
począwszy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego.

§ 18
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn
zależnych od niego zależnych,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3
dni robocze,
c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż
wskazana w ofercie Wykonawcy lub niniejszej umowie,
d) w przypadku powtarzających się naruszeń obowiązków wymienionych w § 20 ust. 1 i 6,
e) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy;
f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową sposób niezgodny z umową, z Dokumentacją
projektową, w tym Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta,
g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy służącego do
realizacji niniejszej umowy,
h) w wypadku złożenia do sądu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia
postępowania likwidacyjnego,
i) Wykonawca nie zawarł lub nie przedłuża umów ubezpieczenia zgodnie z § 19.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
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a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny,
b) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do dokonania odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,
c) w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) Wykonawca przy udziale
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia. Protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy wszelki
należący do niego sprzęt i narzędzia oraz wytworzone odpady, uporządkuje teren i posprząta.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest
do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 3
niniejszej umowy,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionych strat w
wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech
miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bezzasadnie odmawia podpisania
protokołu odbioru robót.
Każde odstąpienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przyszłość) i dotyczy jedynie robót nie
wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. Każda ze stron może wykonać prawo odstąpienia od umowy
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu w terminie maksymalnie do 6 miesięcy od dnia, do którego
miały być realizowane roboty budowlane zgodnie z § 3 ust. 1.
§ 19
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiązuje się na czas realizacji robót do zawarcia na własny koszt umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi (ubezpieczenie wszystkich
ryzyk budowy – CAR/EAR: Contractors’ All Risks/Erection All Risks) oraz od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z pkt 16.1.d) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie polisy ubezpieczeń,
o których mowa w ust. 1, najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku ich nie przedłożenia
Zamawiający ma prawo wstrzymać wykonywanie robót i przerwa ta będzie traktowana jako zawiniona przez
Wykonawcę.
Wykonawca przyjmuje pełna odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstałe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy, w tym za
zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich. Powyższe obowiązuje w okresie od dnia podpisania protokołu
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, a w
okresie gwarancji i rękojmi w okresie wykonywania przez niego robót polegających na usuwaniu wad.
Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, przedłożona wraz z oferta,
kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca winien bez wezwania zamawiającego przedłożyć
uaktualniona polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie do 15 dni przed datą ustania ważności
poprzedniej polisy. W przypadku jej nie przedłożenia odpowiednie zastosowanie ma ust. 2.
§ 20
ZATRUDNIENIE
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób
wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie (związane z realizacją niniejszego
zamówienia) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks
pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót,
odpowiednio pod kierownictwem i nadzorem wykonawcy lub podwykonawcy, tj.: roboty ogólnobudowlane,
instalacyjne sanitarne, energetyczne, teletechniczne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji
zamówienia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
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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 ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń, zaświadczeń 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.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wezwania
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 ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
 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 - Wyliczenie ma charakter
przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy – bez

6.
7.

8.

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
Ponadto Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę
wymagania wskazanego w ust. 1, poza przedłożeniem w/w oświadczeń i dokumentów, w formie składania
wniosków do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.
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 ust. 1
czynności.
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów
zobowiązujących ich do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 21
SKŁADNIKI UMOWY
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy wraz kosztorysem ofertowym,
b) Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Dokumentacją projektową, Programem prac konserwatorskich i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) Harmonogram Rzeczowo-finansowy sporządzany zgodnie z § 4.
§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiąca 10 % zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego, w terminie max. 30 dni od pisemnego żądania
kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od
kwestionowania, czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia, czy wezwanie Zamawiającego jest
uzasadnione czy nie.
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 23
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca (Kierownik budowy) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.
W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:
- które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
- z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa o ochrony zdrowia - Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej
zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.
§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zmianami) i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa dla Zamawiającego.
Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron.
ZAMAWIAJACY
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