ZP.271.11.2018

Kobylin, dnia 29 październik 2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na
„BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ –
OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE I POMIESZCZENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ,
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ – ETAP 1 część 1”

INWESTOR: GMINA KOBYLIN REPREZENTOWANA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”
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1. ZAMAWIAJĄCY
GMINA KOBYLIN
RYNEK MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 1
63-740 KOBYLIN
REPREZENTOWANA PRZEZ: BURMISTRZA KOBYLINA
TOMASZA LESIŃSKIEGO
TEL. 65 548-24-01
FAX. 65 548-21-17
REGON: 411050540
NIP: 6211693397
e-mail: um@kobylin.pl
www.kobylin.pl
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wspólny słownik zamówień:
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
Przedmiotem postępowania jest budowa części 1 pierwszego ETAPU (stan surowy zamknięty) budynku
użyteczności publicznej – oświatowego: przedszkole i pomieszczenia szkoły podstawowej z biblioteką szkolną,
wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej a także z niezbędna infrastrukturą techniczną. Projektowany
wolnostojący budynek użyteczności publicznej jednokondygnacyjny parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza
ubytkowego, o ścianach murowanych, stropach półprefabrykowanych żelbetowych, z dachami stromymi
dwuspadowymi w dwóch bryłach głównych o połaciach zbiegających się symetrycznie w kalenicy konstrukcji
drewnianej krytymi blachą powlekaną matową płaską łączoną na rąbek stojący; zlokalizowany pomiędzy
głównymi bryłami budynku łącznik jednokondygnacyjny ze stropodachem płaskim dwuspadowym konstrukcji
żelbetowej krytym papą zgrzewalną. Wysokość do głównej kalenicy budynku 9,25 m (< 12 m); wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki 5,33 m (< 8 m). W ramach przedmiotu zamówienia należy
wykonać:
1. fundamenty i roboty murowe,
2. strop i elementy żelbetowe,
3. pokrycie dachu,
4. stolarkę okienną i drzwiową,
5. kanalizację podposadzkową,
6. częściową instalację elektryczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót
i kosztorysy ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące integralną
część SIWZ.

Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty i aprobaty techniczne.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
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Wszystkim (ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia) wskazaniom znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, występującym w dokumentacji projektowej, towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza,
że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji,
tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane
w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że
spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją
definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
Wykonawca, który zdecyduje się zastosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji,
zobowiązany jest wskazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone
przez projektanta - wymagane pisemne uzgodnienia z zamawiającym.
Jeżeli zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z robotami murarskimi, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Wykonawca udokumentuje zatrudnienie tych osób w następujący sposób:
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności
na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu;
3) dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło
przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia
i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń
4. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia w niniejszym postępowaniu przetargowym zamówień
polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zrealizować w terminie do 25.10.2019r.
2. Zamawiający wymaga aby do 30.04.2019 roku Wykonawca wykonał zakres robót na kwotę do 400 tys. złotych
brutto, w związku z tym przed podpisaniem umowy Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali
szczegółowy harmonogram prowadzenia robót.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu
6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej - o ile wynika to z odrębnych przepisów - objętej niniejszym postępowaniem.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
6.1.2. Wykonawca dysponuje odpowiednią zdolnością techniczną i zawodową.
1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
2 roboty polegające na budowie lub przebudowie budynków o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto
każda;
2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. kierownik budowy – posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów) w zakresie objętym przedmiotowym przedsięwzięciem.
6.1.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1. Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500.000,00 zł
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jako załącznik nr 3.
2. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 500 000 zł.
6.1.4. Wykonawca spełnia warunek w zakresie grup społecznie marginalizowanych.
Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. 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.
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W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 Ustawy.

7. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
7.1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – (należy dołączyć do oferty).
b) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę 500.000,00 zł (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA
POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY) jako załącznik nr 3 – (nie należy dołączać do oferty).
c) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 500.000,00
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (nie należy dołączać
do oferty).
d) Wykaz min. 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynków o wartości nie
mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 załącznikami 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 (nie należy
dołączać do oferty).
e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia (nie należy dołączać do oferty).
f)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (należy dołączyć do oferty).

g) Dowód wniesienia wadium (należy dołączyć do oferty).
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h) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do SIWZ (nie należy dołączać do oferty).

Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składają dokumenty na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Poza dokumentami wymienionymi powyżej wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo
(PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH
DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ).
2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE
WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA,
O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE
POŚWIADCZONEJ KOPII.
3. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
4. Formularz ofertowy.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne załącza do oferty wyżej wymagane dokumenty.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez
wykonawcę.

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
8.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne 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;
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b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 Ustawy, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Ustawy z:
a)
zamawiającym,
b)
osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c)
członkami komisji przetargowej,
d)
osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
f)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy;
g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 Ustawy, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
8.3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, przedkładał oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.
8.4. W celu poświadczenia, iż brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć:
Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
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8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów określonych powyżej składa:
Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
9.1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na podstawie art. 24aa Ustawy.
W związku z tym zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zamawiający
po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodleganiu wykluczeniu, a także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy
którego oferta jest najkorzystniejsza.
9.2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.6 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu.
9.7 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.
9.8 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.
8

9.9 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
10.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem
zasad określonych w Ustawie (art. 38).
10.2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną (nie dotyczy oferty).
10.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w Ustawie.
10.4. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:
Piotr Małecki
stanowisko – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.
od poniedziałku do piątku w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 9, w godzinach 715 -1515.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
11.3. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 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.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę
ściśle według postanowień SIWZ.
12.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
12.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
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12.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były złączone w sposób trwały.
12.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
12.9. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz zobowiązany jest do podania firm podwykonawców.
12.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
Oferta w postępowaniu na „BUDOWĘ PRZEDSZKOLA W SMOLICACH”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.11.2018 roku, godz. 10:15”.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdarzeń
mogących wynikać z powodu tego niedopatrzenia ( braku) jak np. przypadkowe, wcześniejsze otwarcie oferty lub
jej nie otwarcie podczas „procedury otwarcia ofert”.
12.11. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty
w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.
12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany
w pkt. 12.10. oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Ustawy.
12.14. W przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zamawiający nie jest upoważniony do ich ujawnienia, jeżeli
wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. Wykonawca ma obowiązek informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa oznaczyć klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1. Oferty należy składać do dnia 16.11.2018 roku, do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – Urząd
Miejski w Kobylinie w biurze nr 9.
Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres zamawiającego.
W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez
zamawiającego.
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich
otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
13.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 roku, o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego – Urząd Miejski
w Kobylinie, w pokoju nr 5.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
14.1. W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena
brutto w PLN.
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14.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym szczegółowym
na podstawie załączonego przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty. Wykonawcy
przysługuje od zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za zadanie ustalone na podstawie cen
jednostkowych, według kosztorysu ofertowego, sporządzonego przez Wykonawcę. Rozliczenie robót
nastąpi kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru jako zakończenie
zadania wg. faktycznie wykonanych ilości robót.
14.3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich PLN.
14.4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę realizacji przedmiotu zamówienia obejmującą
wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
14.5. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi.
Rozliczenie końcowe wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi nastąpić przed
rozliczeniem końcowym z zamawiającym, na okoliczność czego wykonawca przedstawi zamawiającemu dowody
potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
14.6. Wykonawca zgodnie z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje
zamawiającego w treści złożonej oferty, 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. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- CENA

znaczenie – 60 %

- OKRES GWARANCJI

znaczenie – 40 % (min. 36 m-cy; max. 60 m-cy)

Kryterium „CENA” – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona
przez wykonawcę, podana w „FORMULARZU OFERTOWYM”. Maksymalną liczbę punktów, tj. 60 pkt otrzyma
wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostali natomiast proporcjonalnie mniej. Oceny
pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Ocena = ---------------------------------------------------------------------- x 60

Cena brutto oferty badanej

Kryterium „OKRES GWARANCJI” – ocenie zostanie poddany okres udzielenia gwarancji na roboty objęte
niniejszym postępowaniem, podany w „FORMULARZU OFERTOWYM”. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE
OKRES GWARANCJI NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 36 MIESIĘCY I DŁUŻSZY NIŻ 60 MIESIĄCY. Dla terminu
60 miesięcy wykonawca uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt. Oceny pozostałych ofert zostaną
przeliczone według następującego wzoru:
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Okres udzielonej gwarancji w ofercie badanej
Ocena = ---------------------------------------------------------------------- x 40
Najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w ofertach

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO OKREŚLENIA OKRESU GWARANCJI W MIESIĄCACH. JEŚLI
WYKONAWCA PODA OKRES GWARANCJI W LATACH, ZAMAWIAJĄCY PRZELICZY GO NA MIESIĄCE
ZGODNIE Z ZASADĄ 1 ROK = 12 MIESIĘCY.
W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ
60 MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO OBLICZENIA
PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 60 MIESIĘCY I TAKI ZOSTANIE
UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE OKRES
GWARANCJI KRÓTSZY NIŻ 36 MIESIĘCY LUB GO WCALE NIE OKREŚLI, WÓWCZAS ZAMAWIAJĄCY
DOKONA ODRZUCENIA TAKIEJ OFERTY.
Liczby punktów w poszczególnych kryteriach („CENA”, „OKRES GWARANCJI”) zostaną zsumowane. Oferta,
która uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja
będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz wszystkim wymaganiom określonym w siwz i który uzyskał najwyższą liczbę punktów
w wyżej wymienionych kryteriach.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5
Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących funkcjonalności, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.2. Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje o wyborze oferty oraz unieważnieniu
postępowania.
16.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy
złotych/
17.2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.11.2018r. do godz. 10:00.
17.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności
od wyboru Wykonawcy:
• pieniądzu;
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804
oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego –
Bank Spółdzielczy Krotoszyn Oddział Kobylin konto depozytowe Nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003
z dopiskiem „Budowa przedszkola w Smolicach”. Wadium wnoszone w pieniądzu jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego tj. 16.11.2018r. do godz. 10:00.
W przeciwnym wypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
17.5. Z treści dokumentów stanowiących wniesienie wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi
jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być
podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.6. Dowód wniesienia wadium:
1. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentów wniesionego wadium.
2. Dla wadium wniesionego w pieniądzu – należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu.
17.7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Miejski w Kobylinie
Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1
63-740 Kobylin biuro nr 9
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18. PODWYKONAWCY
18.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie określa w niniejszej specyfikacji, która część zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom. Zamawiający nie określa również kluczowych części zamówienia objętego obowiązkiem
osobistego wykonania przez Wykonawcę.
18.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy.
18.3. Zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
18.4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w roboty budowlane / usługi / dostawy. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych lub usług.
18.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
18.6. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
18.7. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 18.6.
Wskazany termin 7 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pisemne zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym
terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
18.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
18.9. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w pkt 18.8 zgłasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 18.6.
Wskazany termin 7 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
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18.10. 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, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000 zł.
18.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 18.10 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony
w pkt 18.6., zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
18.12. Zapisy pkt 18.5-18.11 stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do
zmian umowy o podwykonawstwo.
18.13. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi
i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców
i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy
wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji udziela wykonawca. Wykonawca
we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
18.14. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych robót prowadzi
wykonawca, jednakże:
a) zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane;
b) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. a, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi;
c) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. a obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1)
pieniądzu na konto Gminy Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003;
2)
3)
4)
5)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
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19.3.
1)
2)

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
3)
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
19.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego.
19.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
19.6. 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.
19.7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy.
19.8. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Ustawy.
19.9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
19.10. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
19.11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez
zamawiającego za należycie wykonane.
19.12. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30%
wysokości zabezpieczenia.
19.13. Kwota, o której wyżej mowa jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20. UMOWA
20.1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.
20.2. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących
warunkach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu
płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia
wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie
zamówienia;
c) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne
będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
d) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji
projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy
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zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania
prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku
do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku
z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót);
w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych;
e) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub
gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone
zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych;
f) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu
przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia
wykonawcy;
g) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego - podwykonawców
wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy
pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawców;
h) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin
realizacji zamówienia;
i) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie
się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego.
20.3 Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego;
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej
b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
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20.4 Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej
treści;
- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą,
w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie.
20.5. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
(a.) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by
oferty innej treści;
(b.) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;
(c.) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
(d.) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą,
w przypadkach innych niż określone w umowie lub Ustawie.
20.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
20.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ustawowych
terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego
złożono tylko jedną ofertę, bądź w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
20.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI Ustawy).
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22. INNE
22.1 Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy.

Burmistrz Kobylina
/-/ Tomasz Lesiński

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
Wzór umowy – załącznik nr 5
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - załącznik nr 6
Przedmiar + kosztorys ofertowy (PDF, ATH)
Dokumentacja projektowa
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu

pieczęć wykonawcy
NAZWA ZADANIA:
„BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE
I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – ETAP 1 część 1”

......................................., .......................................
miejsce
dnia

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 3 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 7 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy
Informacja na temat innych podmiotów, na których zasoby wykonawca się powołuje (JEŻELI DOTYCZY)
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Informuję, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie:
- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 3 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 7 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy
Informacja o podwykonawcach (JEŻELI DOTYCZY)
Informuję, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:
- art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 2 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 3 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 4 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 5 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 6 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 7 Ustawy
- art. 24 ust. 5 pkt. 8 Ustawy
.........................................................

..........................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy

pieczęć wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA ZADANIA:
„BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE
I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – ETAP 1 część 1”

Zamawiający:
Gmina Kobylin
......................................., .......................................
miejsce
dnia

Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa
............................................................................................................................................................
Siedziba
............................................................................................................................................................
Nr tel........................................................ Nr faksu.............................................................................
Adres e-mail........................................................................................................................................
NIP.................................................. REGON....................................................................................
NR KRS ……………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego: ...................................................................................................................
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W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w imieniu wykonawcy oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia
za następującą cenę:

(cena netto) ……………………………..……… PLN
Podatek VAT ........% tj. ...................................... zł
(cena brutto) ……………………………..………… PLN,
słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….............………………………………………………………………………………………………

Okres gwarancji (min. 36 m-cy; max. 60 m-cy): ……………………………………………………………
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Płatność faktur: do 14 dni od daty otrzymania faktury
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego postępowania;
- wykonam niniejsze zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;
- nie podlegam wykluczeniu;
- spełniam warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania;
Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ, a w szczególności z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia i nie wnoszę(simy) do nich zastrzeżeń oraz że uzyskałem(liśmy) przed złożeniem oferty przetargowej
potrzebne informacje służące prawidłowej wycenie prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie
niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na warunki
złożonej oferty przetargowej i nie wnoszę(simy) do niej zastrzeżeń.
Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Oświadczam(y), że zawarty w siwz projekt (wzór) umowy został przeze mnie (nas) zaakceptowany
i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oświadczam(y), że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej
część i są zgodne z wymaganiami określonymi w siwz.
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Oświadczam(y), iż zamierzam powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie następującej
części zamówienia* (wskazać część zamówienia i firmę podwykonawcy oraz jego adres):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Oświadczam, iż wskazany w SIWZ zakres zamówienia zrealizuję korzystając z pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.
Oświadczam, iż wskazany w SIWZ zakres zamówienia podwykonawca zrealizuje korzystając
z pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.
Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):
□

mikroprzedsiębiorstwem

□

małym przedsiębiorstwem

□

średnim przedsiębiorstwem

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................................
7. ............................................................................................................................................................
8. ............................................................................................................................................................
(*JEŻELI DOTYCZY).
..........................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

pieczęć wykonawcy
NAZWA ZADANIA:
„BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE
I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – ETAP 1 część 1”

......................................., .......................................
miejsce
dnia
UWAGA: Nie dołączać do oferty. Poniższe oświadczenie należy przekazać zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23, SKŁADANE PRZEZ
WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Niniejszym oświadczam, że:
- nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli
w niniejszym postępowaniu oferty;
- należę* do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.) z wykonawcami, którzy złożyli
w niniejszym postępowaniu oferty, tj. (wskazanie wykonawcy): ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie przedkładam stosowne dokumenty, informacje, dowody wskazujące, że powiązania
między wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
* niepotrzebne skreślić
..........................................................................................................
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór umowy
WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
nr umowy: ………

zawarta w dniu ………….…….. 2018 r. w Kobylinie (zwana dalej „Umową”)
pomiędzy:
Gminą Kobylin, z siedzibą w Kobylinie Rynek Marszałka J.Piłsudskiego 1,
reprezentowaną przez:
Tomasza Lesińskiego - Burmistrza Kobylina,
zwaną dalej „Zamawiającym”,

a
………………………………….., zamieszkałym / ą w …………………………….., legitymującym / ą się dowodem
osobistym seria …. numer ……………………, PESEL ………………………. prowadzącym / ą działalność
gospodarczą w ……………………. pod nazwą ……………………………………., NIP...........……………………….,
REGON………………………..……….., reprezentowanym przez …..,
…….………….………….…….……z siedzibą w …………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………. pod numerem KRS
……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………. zł (w pełni wpłacony
– dotyczy spółek akcyjnych), NIP ………………………………, REGON …………………………….,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”,

o następującej treści:
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą:
„BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE
I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ
Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ – ETAP 1 część 1”
2. Przedmiotem umowy jest budowa części 1 pierwszego ETAPU w/w inwestycji (stan surowy zamknięty).
Projektowany wolnostojący budynek użyteczności publicznej jednokondygnacyjny parterowy,
niepodpiwniczony, bez poddasza ubytkowego, o ścianach murowanych, stropach półprefabrykowanych
żelbetowych, z dachami stromymi dwuspadowymi w dwóch bryłach głównych o połaciach zbiegających
się symetrycznie w kalenicy konstrukcji drewnianej krytymi blachą powlekaną matową płaską łączoną na
rąbek stojący; zlokalizowany pomiędzy głównymi bryłami budynku łącznik jednokondygnacyjny ze
stropodachem płaskim dwuspadowym konstrukcji żelbetowej krytym papą zgrzewalną. Wysokość do
głównej kalenicy budynku 9,25 m (< 12 m); wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub
attyki 5,33 m (< 8 m).
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) fundamenty i roboty murowe,
2) strop i elementy żelbetowe,
3) pokrycie dachu,
4) stolarkę okienną i drzwiową,
5) kanalizację podposadzkową,
6) częściową instalację elektryczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty objęte specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami oraz zasadami polskich i branżowych
norm.
4. Wykonawca oświadcza, że zadanie będzie wykonywane przy pomocy osób przeszkolonych w zakresie
BHP i PPOŻ.
§2
Termin realizacji
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia zrealizować w całości w terminie do 25.10.2019r.,
przy czym zamawiający wymaga aby do 30.04.2019 roku Wykonawca wykonał zakres robót na kwotę
do 400 tys. złotych brutto, w związku z tym przed podpisaniem umowy Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiającym ustali szczegółowy harmonogram prowadzenia robót.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy w niezbędnym
zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do dostarczenia Wykonawcy wszelkiej
dokumentacji oraz informacji niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od
podpisania1 Umowy.
3. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach i w terminach
określonych w § 5 Umowy.
4. Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i w terminach określonych w § 7 Umowy.

27

§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów i urządzeń
własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy muszą być dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa
w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy. Po
zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru robót.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe
w trakcie realizacji Umowy.
5. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji
przedmiotu niniejszej umowy o wartości 500.000,00 zł. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi
pprzerwę w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.
6. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy związane z robotami
fundamentowymi, murowymi, stropowymi, wykonywane będą przez pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót sporządzi listę
pracowników realizujących roboty budowlane, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz zakres
wykonywanych robót, która zostanie przedstawiona Zamawiającemu. Lista powinna być
za każdym razem aktualizowana.
7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w ust. 6 umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, zawierających imię i nazwisko osób, które świadczyć
będą czynności na rzecz Zamawiającego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar
etatu;
- dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które
będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych,
z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń.
8. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, stanowi podstawę
do nakazania przez Zamawiającego Wykonawcy przerwania realizacji robót i może stanowić podstawę
do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia
robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego
upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy,
a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją
przedmiotu Umowy.
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§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem
ofertowym. Strony ustalają, że za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą, Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
wynagrodzenie
w wysokości:…………………zł
netto
(słownie:
……………………………………………………………………)
wraz
z
podatkiem
VAT
=
………………………………… zł brutto (słownie: ………………………………………).
2. Pierwsza transza wynagrodzenia zostanie wypłacona po wykonaniu prac na kwotę do 400 tys. zł brutto.
Pozostała część po dokonaniu odbioru końcowego.
3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonany przedmiot umowy w terminie do 14 dni
od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru
przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli stron.
4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy.
5. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawców wraz z fakturą obligatoryjnie należy
przedłożyć oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub
potwierdzenia uregulowania należności za wykonane przez podwykonawców roboty.
6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
7. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wskazanego w pkt 1, ustalona
zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego opracowanego przez Wykonawcę, według ilości
jednostek faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, potwierdzonych
przez inspektora nadzoru, zgodnie z art. 140 ust. 1 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych i nie
obejmuje robót dodatkowych.
8. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na osobę trzecią bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu:
- rękojmi za wady,
- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych określonych w kodeksie
cywilnym,
- niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich i za
szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu z tego tytułu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w związku z art. 787 Kodeksu postępowania
cywilnego do zaciągnięcia zobowiązania niezbędna będzie zgoda małżonka poprzez złożenie
stosownego oświadczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, także w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
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16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
19. Powyższe nie narusza praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
§6
Podwykonawcy
1.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
5. 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 dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 6,
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. 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 przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych. Powyższe
wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
9. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w której termin
zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
10. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo oraz do
zmian umowy o podwykonawstwo.
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11. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw siłami własnymi
i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców oraz podwykonawców lub dalszych
podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego
własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji
udziela Wykonawca. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w
stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
12. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, bądź dalszego
podwykonawcy z tytułu odpowiedzialności solidarnej uregulowanej w art. 647 (1) par. 5 kodeksu cywilnego
- Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy w drodze regresu prawo
do 100% kwoty jaką uiścił na rzecz podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy. Kwota ta zostanie
potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
Odbiór robót
1. Strony ustalają następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących przedmiotem Umowy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy.
2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony przez Zamawiającego
Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu do dziennika budowy.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Odbioru końcowego, dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych
składających się na przedmiot Umowy. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy
udziale Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczęciem
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą
(obejmującą m.in. kosztorys powykonawczy).
4. Dla dokonania odbioru Wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa
jakości, protokoły badań, certyfikaty, atesty dotyczące odbieranych robót oraz pisemne poświadczenie
Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, potwierdzające złożenie opracowania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.
5. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego
pisemnie pełnomocnika. Nieobecność osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy nie tamuje odbioru
robót.

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru atesty i aprobaty techniczne na
wbudowane materiały.

1.
2.
3.

4.

§8
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……………………miesięcy, na wykonane roboty, w tym
użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od dnia zakończenia bezusterkowego odbioru
końcowego robót.
Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje swoje
zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o jej
wystąpieniu, chyba, że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią inaczej. Przy uzgadnianiu lub
wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na
funkcjonowanie obiektu, rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań technicznych.
W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających funkcjonowanie
obiektu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań naprawczych i zabezpieczenia
wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 3 dni, a w odniesieniu do wad zagrażających
bezpieczeństwu w terminie do 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.
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5. Wykonawca udziela rękojmi na okres 60 miesięcy. Termin rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty
podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego obejmującego potwierdzenie prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
§9
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę Zamawiający
może żądać zapłaty kary umownej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego
brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2
ust. 3 Umowy;
b) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5%
wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w stosunku do terminów przyjętych w Umowie;
c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 10 Umowy
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, o której mowa w § 6 ust. 8 oraz § 6 ust. 10 Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust.9
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego
wynagrodzenia.
4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych, na zasadach ogólnych.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy gdy:
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,
b) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji przedmiotu umowy po uprzednim wezwaniu do
zakończenia realizacji przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni,
c) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni,
d) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa
dłużej niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3
dni,
e) Wykonawca nie zapewnia przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy polisy OC, o której
mowa w § 4 ust. 5 umowy,
f) Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
o których mowa w § 4 ust. 6 i 7 umowy,
2. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny
odstąpienia.
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3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.
Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji
robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
§ 11
Zmiana treści umowy
1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących
warunkach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu
płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji zamówienia
wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie
zamówienia;
c) ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbędne
będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
d) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach
(np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według dokumentacji
projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy
zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania
prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku
do pierwotnej dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku
z koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót);
w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony
termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych;
e) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub
gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie robót,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie zostaną wprowadzone
zmiany dotyczące terminu zakończenia robót budowlanych;
f) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu
przedmiotu zamówienia; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wynagrodzenia
wykonawcy;
g) zmiana osobowa: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana - za zgodą Zamawiającego - podwykonawców
wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy
pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego
wykonywanego przez podwykonawców;
h) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może ulec termin
realizacji zamówienia;
i) zmiana sposobu spełnienia świadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczególności: pojawienie
się na rynku sprzętu / urządzeń nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla Zamawiającego.
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2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego;
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej
b) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej
treści;
- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie;
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą,
w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie.
§ 12

Zabezpieczenie

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” ustalone zostało na
kwotę…………… zł (słownie: …………………………………………………………………………), co
stanowi 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy. Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji jakości.
2. W dniu podpisaniu umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie według swego wyboru
w formie……………………………………………………, która stanowi załącznik do umowy.
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostawiona zostanie kwota……………… zł
odpowiadająca 30 % wysokości zabezpieczenia wymienionego w ust. 1.
5. Kwota, o której mowa w ust. 4, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.
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§ 13
Przedstawiciele

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie będą osoby kierujące robotami w specjalności:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Pracownikiem odpowiedzialnym za bieżące kontakty z Wykonawcą jest
………………………………...
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot.
2. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu wobec
Zamawiającego wierzytelności.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie
o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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ZAŁĄCZNIK NR 6 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

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

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylin;

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kobylin jest Pan Przemysław Marcinek tel. 65-548 2401;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot.: „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ – OŚWIATOWEGO: PRZEDSZKOLE I POMIESZCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ, WRAZ Z POMIESZCZENIAMI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ” prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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______________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

*** Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
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