
 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5 225 000 euro  

na  

„Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi  
z ogrodem- siedziby Oddziału IPN w Szczecinie 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45453000-7 
45112710-9 
54111291-4 

ZAMAWIAJĄCY: 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ  

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. 

3. NIP Zamawiającego: 525-21-80-487 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/  

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-18/17 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
przebudowie, remoncie i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem – siedziby Oddziału 
IPN w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14. 

2. Zadanie dotyczy modernizacji siedziby OBEP i OKŚZpNP w Szczecinie, w celu 
zapewnienia właściwych warunków pracy i realizacji celów programowych Instytutu oraz 
działań konserwatorskich przywracających zabytkowej willi jej pierwotny wygląd i dobry 
stan techniczny.  

W ramach działań remontowo - konserwatorskich planowane jest m.in. przeprowadzenie 
remontu elewacji i dachu, rewaloryzacji oryginalnej stolarki okienno-drzwiowej, 
rewaloryzacji wszystkich wnętrz o oryginalnym wystroju z przywróceniem im 
pierwotnego wyglądu oraz remontu pozostałych pomieszczeń poprzez wymianę 
wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów. 

W ramach działań inwestycyjnych planowane jest m.in. wyburzenie istniejącej sali 
konferencyjnej dobudowanej w latach powojennych do pierwotnej, zabytkowej 
konstrukcji budynku i w tym miejscu odtworzenie pierwotnej bryły ogrodu zimowego 
wraz z tarasem. W pomieszczeniach magazynowych przyziemia planuje się wykonać 
nową salę konferencyjną dla ok. 80 osób, wyposażoną w system multimedialny, 
wentylację i klimatyzację, z pełnym zapleczem socjalnym i technicznym.  

3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania jakościowe opisuje dokumentacja 
projektowa - załącznik nr 2 do SIWZ, w skład której wchodzi: 

 
 Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę (decyzja nr 188/17 z dnia 

13.02.2017 r.), 
 Projekt wykonawczy architektury, 
 Projekt wykonawczy konstrukcji, 
 Projekt wykonawczy branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne, 
 Projekt wykonawczy branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne, 
 Projekt wykonawczy branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne – węzeł, 
 Projekt wykonawczy branży sanitarnej – instalacje wewnętrzna – węzeł, 
 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – instalacje zewnętrzne, 
 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – instalacje wewnętrzne, 
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 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – IT, 
 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – SAP, 
 Przedmiar robót – branży budowlanej – roboty remontowe,  
 Przedmiar robót – branży budowlanej – roboty inwestycyjne,  
 Przedmiar robót – branży sanitarnej,  
 Przedmiar robót – branży sanitarnej – węzeł,  
 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje zewnętrzne,  
 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje elektryczne, teletechniczne,  
 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje SSP,  
 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje SSWiN,  
 STWiORB – branża budowlana, 
 STWiORB – branża sanitarna, 
 STWiORB – branża sanitarna – węzeł, 
 STWiORB – branża elektryczna – instalacje elektryczne zewnętrzne, 
 STWiORB – branża elektryczna – instalacje elektryczne wewnętrzne, 
 STWiORB – branża elektryczna – SAP, 
 STWiORB – branża elektryczna – IT. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zamówienia dotyczącej zakupu i 
montażu wyposażenia, o którym mowa w poz. 112÷153 przedmiaru robót branży 
budowlanej – roboty inwestycyjne.  

4. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu przez Wykonawców. Wizja 
lokalna może się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00,  
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu przeprowadzenia wizji lokalnej z Panią 
Danutą Czeszejko-Sochacką tel. 91/4849805, kom. 797 829 866. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp)  

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.  

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5 
Pzp) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności:  
1) wykażą się odpowiednią zdolnością techniczną, tj. zrealizowaniem w okresie 

ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej: 
a) dwóch robót budowlanych o wartości min. 2 mln zł brutto każda, polegających na 

kompleksowej rewaloryzacji budynku objętego prawną ochroną konserwatorską 
wpisanego do rejestru zabytków. Powierzchnia użytkowa każdego budynku min. 
1 000 m2, 

b) dwóch robót budowlanych polegających na rozbudowie lub nadbudowie budynku 
objętego prawną ochroną konserwatorską wpisanego do rejestru zabytków. 
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Powierzchnia użytkowa każdej części rozbudowanej lub nadbudowanej min. 
100m2; 
 

UWAGA 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jak i w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie 
wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną: 
- warunek określony w pkt 1 lit a) musi być spełniony w całości  przez co najmniej 
jeden podmiot tj. jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać 
wymagane doświadczenie.  
- warunek określony w pkt 1 lit b) musi być również spełniony w całości przez co 
najmniej jeden podmiot tj. jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie 
posiadać wymagane w tym warunku doświadczenie. 

 
2) posiadają zdolność zawodową tj.: 

a) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą 
kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446t.j.), tj. posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego, która posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy podczas realizacji 
robót budowlanych w obiektach kubaturowych wpisanych do rejestru zabytków lub 
inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w tym przy jednej robocie o której 
mowa powyżej, o wartości nie mniejszej niż 1 mln zł brutto, 

b) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich elewacji 
i wnętrz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446t.j.), tj.: 
 ukończyła studia II0 lub jednolite studia magisterskie w zakresie konserwacji  

i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu 
studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych 
studiów magisterskich przez co najmniej 9 (dziewięć) miesięcy brała udział  
w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 
konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę 
Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub 
innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 
ust. 1 cytowanej powyżej ustawy; 

lub 
 posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy 

albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji 
zawodowy w zawodach odpowiadających danej dziedzinie, która przez co 
najmniej 4 (cztery) lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach 
restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z 
kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 cytowanej powyżej Ustawy, 

lub 
 posiada dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie, która 

przez co najmniej 4 (cztery) lata brała udział w pracach konserwatorskich, 
pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza 
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muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej 
z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 cytowanej powyżej Ustawy, 

 
oraz 
 posiada co najmniej 2 (dwa) lata doświadczenia zawodowego w zakresie 

konserwacji zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków dotyczące 
konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych, w tym kierowała 
przynajmniej jedną pracą konserwatorską o wartości co najmniej 1 mln (jeden 
milion) złotych brutto w obiekcie nieruchomym, 

c) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z 
ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w 
kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności,  

d) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co 
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w 
swojej specjalności,  

e) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót branży drogowej 
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności drogowej, wraz z ważnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co 
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w 
swojej specjalności na terenach objętych nadzorem konserwatorskim lub przy 
zabytkach, 

f) osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót ds. zieleni posiadającą co 
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy pielęgnacji terenów zielonych, w 
tym przy jednej rekultywacji ogrodu na terenie objętym nadzorem konserwatorskim. 
 
UWAGA 
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na stanowiska,  
o których mowa w lit. a) i b), ze względu na specyfikę obiektu i wytyczne MKZ. 
 

3) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej – posiadają dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 Pzp oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o 
informacje zawarte we właściwych dokumentach wyszczególnionych w rozdz. IX siwz.  
Z treści przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki 
Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie 
wykluczeniem z postępowania. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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3. 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.  

4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA (art. 36 ust. 1 pkt 5 a Pzp) 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp tj. - Wykonawcę w stosunku do którego 
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5, ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że 
jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. 

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp) ORAZ OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE ROBOTY 
ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do Formularza ofertowego 
(załącznik nr 1 do SIWZ) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 
Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia 
wykazu minimum: 
1) dwóch robót budowlanych o wartości min. 2 mln zł brutto każda, polegających na 

kompleksowej rewaloryzacji budynku objętego prawną ochroną konserwatorską 
wpisanego do rejestru zabytków. Powierzchnia użytkowa każdego budynku min. 
1 000 m2, 

2) dwóch robót budowlanych polegających na rozbudowie lub nadbudowie budynku 
objętego prawną ochroną konserwatorską wpisanego do rejestru zabytków. 
Powierzchnia użytkowa każdej części rozbudowanej lub nadbudowanej min. 100m2, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, powierzchni użytkowej, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 
których roboty zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie, 
zgodnie zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wg załącznika nr 5 
do SIWZ).  

Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje, 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których roboty były 
wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia: 

1) wykazu osób, tj. wykazu zawierającego listę osób, o których mowa w rozdz. VII ust. 
1 pkt 2, które będą wykonywały zamówienie wraz z informacjami na temat ich 
doświadczenia i wykształcenia zawodowego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,  
(wg załącznika nr 6 do SIWZ), 

2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 10 mln zł (słownie: 
dziesięć milionów złotych 00/100). 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp, Wykonawca dołącza do 
Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 4 do SIWZ. 
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5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do 
złożenia odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 
pkt 1 Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia  
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o niepodleganiu wykluczeniu 
podwykonawców w dokumentach, o których mowa w ust. 4 oraz ust. 1. 

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty wymienione w ust. 5 oraz w ust. 3 pkt 2 mogą być 
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii,  
a pozostałe dokumenty w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela 
Wykonawcy lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny 
Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem). 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 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 informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 5, składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca  ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.  

9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

10. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 oraz 3a Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do 
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złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, 
nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia 
oświadczeń lub dokumentów.   

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę co najmniej po jednej osobie, które będą wykonywać czynności 
związane z realizacją niniejszego zamówienia tj. roboty ogólnobudowlane, w tym w 
szczególności wykonywane przez zbrojarza-betoniarza, blacharza, dekarza, murarza, 
tynkarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych 
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy), roboty 
elektryczne, teletechniczne, w tym w szczególności wykonywane przez montera 
instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania 
stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji), roboty sanitarne, w tym  
w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci  
(z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do 
pełnienia samodzielnych funkcji). 

12. W celu udokumentowania zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
Pzp, Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba/osoby,  
o których mowa w ust. 11, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przed 
podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta 
została wybrana powinien podać dane kontaktowe tych osób (imię i nazwisko, telefon, 
adres poczty elektronicznej). 

13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób 
wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

14. 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. 11 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

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

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
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Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

16. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób,  
o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp wzywając go na piśmie do przekazania informacji, 
o których mowa w ust. 12, w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu, Zamawiający obciąży 
Wykonawcę karami umownymi w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.  

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i 
informacji za pomocą faxu oraz maila. Numer faxu Zamawiającego: (022) 581-88-14. 
Adres mailowy: wzp@ipn.gov.pl   

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 
przekazanego faksem lub mailem. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem 
publicznym były opatrzone numerem sprawy: BAG-18/17. 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w 
taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wiesława Misior. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 145 000 zł brutto 
(słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Forma wadium: 

 Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach:  
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 
niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN). 
Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do 
końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.  

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: NBP O/O 
w Warszawie  26 1010 1010 0092 9213 9120 1000. 
Zaleca się, aby w treści przelewu Wykonawcy wpisali numer NIP. 
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w oryginale w pokoju nr 404 Biura Budżetu i Finansów w budynku IPN przy  
ul. Wołoskiej 7, a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia 
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dokonane przez osobę przyjmującą dokument.  

4. Termin wniesienia wadium. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota 
wniesionego wadium będzie na koncie bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię 
dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 

5. Pozostałe informacje dotyczące wadium Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust.1, 1a i 2 ustawy Pzp. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art.46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp) 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym 
zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz 
zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej co najmniej cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 
najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub 
uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, wystawionego na reprezentanta 
Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii; 

6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane  
w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
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8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej  
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w 
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: 
„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 
Zaleca się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie. Wykonawca nie później 
niż w terminie składania ofert musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie; 

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy  
z Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp, tj. 
przedstawić oświadczenie wymienione w rozdz. IX SIWZ ust. 4. Ponadto każdy  
z Wykonawców składa dokument wymieniony w rozdz. IX SIWZ ust. 5.  
W odniesieniu do pozostałych dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę 
mogą złożyć jeden wspólny dokument; 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 
konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

5) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając 
inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres 
Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) Oferta  winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie 
do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 

2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub 
czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę należy opisać następująco: 
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INSTYTUT  PAMIĘCI  NARODOWEJ 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI 

POLSKIEMU 
UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 

OFERTA NA 

„Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem  
– siedziby Oddziału IPN w Szczecinie” 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 26.04.2017 GODZ. 11.00 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem 
Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 
pocztowego). 

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 

1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały 
dokonane przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 
Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 
Kancelaria Ogólna, do dnia 26.04.2017 r., godz. 10.00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, 
która została złożona po terminie. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy  
ul. Wołoskiej 7 w Wydziale Zamówień Publicznych, w dniu 26.04.2017 r., godz. 11.00. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji 
otwarcia ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia 
stosownych przepustek – jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby 
zainteresowane powinny oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze 
budynku. 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cena ma charakter kosztorysowy. 

2. Cenę ofertową należy skalkulować na podstawie przedmiarów robót  w oparciu o 
kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z podaniem cen jednostkowych 
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wraz z informacją o stosowanych składnikach cenotwórczych oraz narzutach (Rb-g, M, 
S, Kp, Kz, Z) odrębnie dla każdej z branż. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, 
będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć kosztorys opracowany 
metodą szczegółową wraz z wersją elektroniczną edytowalną. 

 Kosztorys stanowi załącznik do oferty i jest jej integralną częścią.  

3. Wykonawca musi uwzględnić w cenach jednostkowych m.in. koszty związane z budową, 
w tym koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń do celów budowy, 
kosztów zaplecza, dróg UPB. Sposób rozliczenia zostanie ustalony na etapie przekazania 
terenu budowy (robót). 

4. Jednostki przedmiarowe we wszystkich branżach należy podać z taką samą 
dokładnością w jakich zostały podane w przedmiarach robót. 

5. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych. 

6. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia 
i skalkulowania ceny Oferty z należytą starannością. 

7. W Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę za wykonanie 
wszystkich prac związanych z realizacją zamówienia łącznie z podatkiem VAT cyfrowo 
i słownie w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa nie może być dowolnie 
deklarowaną wielkością pieniężną, lecz musi wynikać z przeprowadzonego rachunku 
kosztów, zgodnie z ust. 2.  

8. Cenę oferty brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

9. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych 
polskich. 

10. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w 
szczególności: 

1) wartość robót określoną w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, oraz niniejszą 
SIWZ; 

2) koszty, które Wykonawca pokryje we własnym zakresie, w szczególności: 

a) urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia terenu robót, strzeżenia mienia i 
zachowania warunków bezpieczeństwa (ppoż., bhp, itp.) wynikających z Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, każdorazowego zabezpieczenia otworów w 
ścianach po zakończeniu robót w danym dniu, w celu zabezpieczenia obiektu 
przed dostępem do pomieszczeń z zewnątrz, 

b) sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

c) obsługę geodezyjną na budowie, 

d) ubezpieczenia budowy i robót, 

e) załadunku, transportu i składowania gruzu, wywozu złomu, odpadów, 
materiałów z rozbiórki itp., 

f) wykonania badań, pomiarów, prób, regulacji, odbioru, itp., 

g) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku 
realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska 
(m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilość i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz 
prawidłowego unieszkodliwiania), 
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h) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i 
stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami 
lub incydentami środowiskowymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 
terenie przyległym do budowy, za zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, 
za ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, w stopniu całkowicie 
zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

i) przygotowania dokumentacji powykonawczej, 

j) likwidacji terenu robót z uporządkowaniem terenu w terminie nie późniejszym 
niż termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

k) utrzymania w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie 
prowadzonych robót, 

l) przywrócenia do stanu z dnia przejęcia terenu robót oraz naprawy ewentualnych 
szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową, w tym na 
nieruchomościach sąsiadujących. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany 
do wykonania gruntownego sprzątania pomieszczeń, w których były 
prowadzone prace remontowe oraz pomieszczeń przyległych (znajdujących się 
w danej strefie) po zakończeniu prac, 

m) przenoszenia mebli i wyposażenia budynku – jeżeli będzie to niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia, 

n) serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mające wpływ na trwałość gwarancji,  

o) ustawowo wymagany podatek VAT 

11. Nie należy stosować upustów do końcowej ceny oferty. 

12. W przypadku wygenerowania przez program kosztorysowy w przedmiarach robót 
pozycji narzutów, Wykonawca nie bierze ich pod uwagę i ustala własną wielkość 
narzutów. 

13. Składniki cenotwórcze zastosowane przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych 
pozostaną niezmienione przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i będą służyły do 
obliczania wartości ewentualnych robót dodatkowych. 

14. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym 
postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

15. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór 
oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku. 
Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
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KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

 

Kryterium Wagi % 

Cena (brutto) 60% 

Efektywność energetyczna 20% 

Dodatkowe doświadczenie 
zawodowe kierownika prac 

konserwatorskich 
20% 

CENA (BRUTTO): 

Ilość punktów za kryterium „cena (brutto)” ocenianej oferty będzie wyliczana według 
następującego wzoru:  

C = 
Cmin 

x 60% 
Ci 

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena (brutto)” 
Cmin – najniższa cena (brutto) spośród ofert nieodrzuconych 
Ci – cena (brutto) oferty badanej 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:  

Ilość punktów w kryterium „efektywność energetyczna” przyznawana będzie w 
następujący sposób: 

Wykonawca w ”Formularzu Ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do siwz 
zobowiązany będzie do podania typu/symbolu/moc oferowanych urządzeń oraz ich klasy 
efektywności energetycznej, za które przyznane zostaną punkty, zgodnie z poniższą 
tabelą oraz wzorem:  

 

 

 

 

 

Wykaz urządzeń, które będą podlegały weryfikacji w zakresie niniejszego 
kryterium: 

Lp. Urządzenie 
1 Jednostka zewnętrzna 12kW 
2 Jednostka zewnętrzna multisplit 2 pomieszczenia o mocy 

14kW 

Klasa efektywności 
energetycznej 

PUNKTY 

A+++ 5 
A++ 4 
A+ 3 
A 2 
B 1 
C 0 



17    

3 Jednostka zewnętrzna multisplit 3 pomieszczenia o mocy 
12kW 

4 Centrala N1W1 nawiew/wywiew 2000 m3/h 
5 Centrala N2W2 nawiew 2100 m3/h wywiew 1285 m3/h 
6 Centrala N3W3 nawiew 1940 m3/h wywiew 1940 m3/h 

 
Uwaga: 
 Zamawiający dopuszcza urządzenia o klasie efektywności energetycznej od C do 

A+++ . 
 W przypadku klimatyzatorów należy podać (w formularzu ofertowym) klasę 

efektywności energetycznej dla funkcji chłodzenia dla strefy klimatycznej Polski. 

Ilość punktów za kryterium „efektywność energetyczna” ocenianej oferty będzie 
wyliczana według następującego wzoru:  

E = 
Ebad 

x 20% 
Emax 

E - ilość otrzymanych punktów za kryterium „efektywność energetyczna” 
Emax – najwyższa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych 
Ebad – ilość punktów oferty badanej 

 

DODATKOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA PRAC 

KONSERWATORSKICH  
 
W ramach kryterium „Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika prac 
konserwatorskich” Wykonawca ma możliwość uzyskania maksymalnie 20 punktów.  
 
Wykonawca w „Formularzu Ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 
zobowiązany będzie do podania: imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do kierowania 
pracami konserwatorskimi elewacji i wnętrz (wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ), 
nazwy, adresu, wartości prac konserwatorskich oraz podmiotu, na rzecz którego były 
wykonywane prace konserwatorskie. 
 
Zamawiający będzie oceniał dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika prac 
konserwatorskich elewacji i wnętrz (inne niż wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ dla 
potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 
VII ust. 1 pkt 2 lit. b SIWZ), tj. wykaże się dodatkowym doświadczeniem zawodowym 
w zakresie konserwacji zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 
dotyczącym konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych o 
minimalnej wartości wykonanych prac konserwatorskich 200 tys. PLN brutto (słownie: 
dwieście tysięcy 00/100 PLN brutto). 

Wykonawca otrzyma 5 pkt za każdą dodatkową pracę konserwatorską jw. (jednak 
nie więcej niż 20 pkt). 

SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA 

Suma punktów = C + E + K 
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C - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Cena” 
E - ilość otrzymanych punktów za kryterium „Efektywność energetyczna”  
K-ilość otrzymanych punktów za kryterium „Dodatkowe doświadczenie 

zawodowe kierownika prac konserwatorskich” 
 

2. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów za wszystkie kryteria łącznie.   

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia 
umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny 
chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

3. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, 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. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy  
w jednej z następujących form: 

1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie 
26 1010 1010 0092 9213 9120 1000; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3.  Gwarancja lub poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające 
płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania 
dodatkowych dokumentów. Poręczenie musi zawierać rezygnację gwaranta  
z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia 
oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, 
z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c. 
Gwarancja lub poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty 
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gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji 
lub poręczenia. 

 Wypłata z gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania 
wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy 
na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań 
majątkowych w imieniu Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę, w tym 
również obowiązku Wykonawcy względem Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej przez Wykonawcę 
rękojmi na przedmiot umowy. 

5.  Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% kwoty 
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 
Zamawiającego za należycie wykonane oraz 30% nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp) 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
zawiera wzór umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 

 

XIX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 
budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 
robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 
realizacji robót dodatkowych wykraczających poza przedmiot umowy, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, 

h) konieczność zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej 
na dany rok budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji  
z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez 
Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

2. Strony mają prawo do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami, 

h) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10% wartości umowy 
z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez 
Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2. 
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XX. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 
do SIWZ. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 
36 ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. 

XXII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7, 8 
Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu oraz zamówień uzupełniających. 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego, 

2. Załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, 
STWiORB, przedmiary robót, decyzja pozwolenia na budowę), 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonych w art. 22 
ust. 1 pkt 2ustawy Pzp, 

4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,  

5. Załącznik nr 5 - wzór wykazu robót,  

6. Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób, 

7. Załącznik nr 7 – wzór umowy.  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
(Załącznik nr 5 do umowy) 

…………………………………………………… 
                     (pieczęć Wykonawcy) 

 

OFERTA 
(FORMULARZ  OFERTOWY) 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy: 
.............................................................................................................................................................. 

Adres siedziby:................................................................................................................................... 

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

Telefon/Fax: 
................................................................................................................................................ 

(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przesyłał na wskazany powyżej fax) 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ........................................................................... 
(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przesyłał na wskazany powyżej mail) 

NIP: .................................................................................................................................................. 

ZAMAWIAJĄCY:  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ –  
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  
UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA 

Składamy ofertę na: 

Przebudowę, remont i rewaloryzację zabytkowej willi z ogrodem – siedziby 
Oddziału IPN w Szczecinie  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  
i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik do SIWZ za całkowitą cenę kosztorysową: 

…………………….…..zł brutto 

(słownie: ........................................................................................................................), w tym  

należny podatek VAT: 

1. Kryterium „Efektywność energetyczna”:   

Lp. Zaprojektowane 
urządzenie 

Liczba 
urządzeń

Typ/symbol/moc 
proponowanego 

urządzenia 

Klasa 
efektywności 
energetycznej 

1 Jednostka 
zewnętrzna 
klimatyzacji 12kW 

1   

2 Jednostka 
zewnętrzna 
klimatyzacji 

2   
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multisplit 2 
pomieszczenia o 
mocy 14kW 

3 Jednostka 
zewnętrzna 
klimatyzacji 
multisplit 3 
pomieszczenia o 
mocy 12kW 

1   

4 Centrala N1W1 
nawiew/wywiew 
2000 m3/h 

1   

5 Centrala N2W2 
nawiew  2100 m3/h 
wywiew 1285 m3/h 

1   

6 Centrala N3W3 
nawiew  1940 m3/h 
wywiew 1940 m3/h 

1   

 

2. Kryterium „Dodatkowe doświadczenie zawodowe kierownika prac konserwatorskich”  

Lp. Imię i nazwisko 
kierownika prac 

konserwatorskich 

Nazwa i adres prac 
konserwatorskich 

Wartość 
wykonanych prac 
konserwatorskich 

Podmiot zlecający 
prace 

konserwatorskie 
1     

   
   
   
   
   

 
UWAGA !!! 
Zamawiający przyzna punkty wyłącznie w przypadku innych prac konserwatorskich niż te które 
Wykonawca wskaże dla potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 
rozdz. VII ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ. 

3. Oświadczamy, że co najmniej po jednej osobie, które będą wykonywać czynności związane z realizacją 
niniejszego zamówienia tj. roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez zbrojarza-
betoniarza, blacharza, dekarza, murarza, tynkarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga 
posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy), roboty 
elektryczne, teletechniczne, w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń 
(z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji), roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji 
i/lub urządzeń, montera sieci (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych 
uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji), będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 

OŚWIADCZAMY, ŻE:  
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1. Jestem / nie jestem*  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. (*) niepotrzebne 
skreślić.  

2. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z załącznikami i ją akceptujemy oraz, że spełniamy wymogi 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 
składania ofert. 

4. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  
w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji 
przyszłego świadczenia umownego. 

6. Zaoferowane ceny jednostkowe brutto oraz składniki cenotwórcze nie podlegają zmianie do końca 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Zobowiązujemy się do zapewnienia środków, materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych  
do wykonywania zamówienia zgodnie z dokumentacją oraz wzorem umowy. 

8. Zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom (*) niepotrzebne skreślić 

Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

3.  

9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest: ………………….…... 

10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………… 

...........................dnia…………………… ........................................................ 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami 
w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru działalności 
gospodarczej). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.  zm.). 

Reprezentując Wykonawcę  

…………………………………………….  
( nazwa Wykonawcy) 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Przebudowę, remont i rewaloryzację zabytkowej willi z ogrodem  
– siedziby Oddziału IPN w Szczecinie” 

 

 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII SIWZ. 

lub  

- **) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w rozdziale VII SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

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

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

w następującym zakresie ………………………………………..……………………… 

…….……………………………...... 

 
 
 
.............................................................. dnia ...................................... 
 
 

............................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

**) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 
5 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 
Reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)/ 

oraz podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego) oraz podwykonawcę 
(nazwa podwykonawcy)* 

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

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

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przebudowę, remont i rewaloryzację zabytkowej willi z ogrodem 
 – siedziby Oddziału IPN w Szczecinie” 

w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

................................................ dnia ................................. 

...............................................................  
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
**) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

*właściwe podkreślić 

**niepotrzebne skreślić 

 
................................................ dnia ................................. 

................................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ ROBÓT 

 

Lp. Przedmiot robót 
Powierzchnia 

użytkowa/ 
Wartość robót 

Daty wykonania  
(od - do) 

Nawa i adres 
odbiorcy 

(Zamawiającego) 

 

    

 

    

 

    

 

    

W załączeniu dowody czy roboty zostały wykonane należycie, zgodnie zasadami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. 
 
 
.............................................................. dnia ...................................... 

 
 

............................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB  
wykonujących przedmiot zamówienia 

 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 
Pełniona funkcja 

Uprawnienia/ 
Kwalifikacje 

Doświadczenie 
zawodowe w latach 

(nazwa, adres, wartość 
wykonanych robót) 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania 
daną osobą 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na stanowiska, o których mowa w 
rozdz. VII ust. 2 lit. a i b, ze względu na specyfikę obiektu i wytyczne MKZ. 
 
.............................................................. dnia ...................................... 
 
 
 

............................................................... 
(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA  
(wzór) 

W dniu ……………. 2017 r. w Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………………………………………. 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” została zawarta umowa następującej treści: 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Skróty 

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1.1.2. KC – Kodeks cywilny  

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1.2.1. Cena jednostkowa – suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów 
nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę 
przedmiarową.  

1.2.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego przedmiar robót.  

1.2.3. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  
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c) STWiORB, 

d) przedmiary robót,  

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

1.2.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie 
określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych 
części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu 
i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich 
i określonych zasobów materiałowych. 

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoby wchodzące w skład zespołu Inwestora 
zastępczego, będące uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.2.7. Inwestor zastępczy - firma wybrana przez Zamawiającego działająca na rzecz i w imieniu 
Zamawiającego w ramach odrębnej Umowy na nadzór oraz obsługę inwestycji, w imieniu, 
której działają Inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż oraz koordynator 
kompleksowo zarządzający obsługiwaną inwestycją,  

1.2.8. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i 
zgłoszona przez Inwestora zastępczego do organu nadzoru budowlanego, zgodnie z 
przepisami PrBud. 

1.2.9. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba fizyczna, upoważniona przez Wykonawcę, posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje w zakresie całościowego i kompleksowego zarządzania, 
koordynowania współpracy między wszystkimi uczestnikami realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności prowadzenie spraw z zakresu rozliczeń z podwykonawcami,  

1.2.10. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

1.2.11. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę w szczególności na 
podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez 
Wykonawcę w formie iloczynu ilości przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiący 
integralny element Oferty Wykonawcy. 

1.2.12. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 
wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku 
braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, 
do których wykonania mają zostać zastosowane.  

1.2.13. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie 
budowlanym.  

1.2.14. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 
ulegają zakryciu. 

1.2.15. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.2.16. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 
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1.2.17. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 
od tego, który okres jest dłuższy. 

1.2.18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która 
zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą Umowę o 
podwykonawstwo na wykonanie części robót służących realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu Umowy zgodnie z procedurami określonymi w Umowie.  

1.2.19. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 
zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.20. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  

1.2.21. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

1.2.22. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

1.2.23. Protokół odbioru końcowego - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.24. Protokół odbioru ostatecznego – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na 
podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z 
podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.2.25. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której  
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu.  

1.2.26. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z 
Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 
Wykonawcy. 

1.2.27. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 
Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

1.2.28.  Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu, którego Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.2.29. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub  
w jakimkolwiek ich elemencie powodujące: niemożność używania lub korzystania z 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy, 
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia 
w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której część przedmiotu 
Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.2.30. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 
Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 
roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę 
spośród form wskazanych w SIWZ. 
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1.2.31. Zabezpieczenie zaliczki – zabezpieczenie niezbędne do wypłacenia zaliczki Wykonawcy 
przez Zamawiającego, wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub w kilku formach wybranych 
przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.  

1.2.32. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a 
także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione 
w pkt 1.3.4 lit. b) – g).  

1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 

a) Umowa, 

b) Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę, 

c) Projekty wykonawcze, 

d) STWiORB, 

e) Przedmiary robót, 

f) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 

g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część Kosztorysem ofertowym. 

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na 
piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 
rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4. 

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, w szczególności:  

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 
2164 z późn. zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. 
zm.),  

c) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. 
zm.), 

e) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r. poz. 672 z późn. zm.), 

f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 
2016 r. poz. 1570 z późn. zm.), 
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g) stawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity. Dz. U. 
z 2016 poz. 1629 z późn. zm.), 

h) stawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2134 z późn. zm.), 

i) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.), 

j) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 
poz. 1422), 

k) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719), 

l) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

1.4. Sposób komunikowania się Stron 

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie 
i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony 
adresy, wskazane poniżej:  

a) Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………… 

b) Adres Zamawiającego: …………………………………………………………………... 

1.4.2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio, jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub 
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.  

1.4.3. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego jest……………………………………….. 

1.4.4. Osobą upoważnioną do kontaktów (Przedstawiciel wykonawcy) w sprawie realizacji 
przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest……………………………………….. 

1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów 

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

1.5.2. Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w konsorcjum 
przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 

1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie 
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników konsorcjum. 

1.5.4. Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 
przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 
Zamawiającego.  

1.5.5. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót 
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wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum. 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegające na 
przebudowie, remoncie i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem – siedziby Oddziału IPN  
przy ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.   

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty 
budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym i wykonawczym. 

2.4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w pkt 2.3, będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 5 % wartości Umowy, wykonanie 
tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie 
ustalone zgodnie z pkt. 27.2 Umowy. 

2.5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym nie 
wymaga zawarcia odrębnej umowy.  

2.6. Roboty budowlane nie objęte niniejszą Umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym i 
wykonawczym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, a które są 
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 
wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość 
wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 50% wartości Umowy, będą 
przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie aneksu do niniejszej umowy, poprzedzone 
sporządzeniem Protokołu konieczności wykonania tych robót. 

2.7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 
opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w pkt 30 Umowy.  

2.8. Inwestor zastępczy, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 2.1., pkt 2.2 i pkt 2.3, 
2,6 ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 
budowlanego,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–
finansowym. 

2.9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w pkt 2.8. nie będzie 
możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w 
przedmiarze robót lub 

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, 
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,  

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem 
ofertowym, 
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wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu 
konieczności. 

2.10. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez: Kierownika 
budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Nadzór autorski, następnie akceptowany przez 
Zamawiającego. 

2.11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z 
negocjacji  dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika budowy i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, o których mowa w pkt 2.8, protokołu konieczności, o którym mowa w pkt 
2.10. lub protokołu negocjacji, o którym mowa w pkt 2.11, nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień 
Protokołu konieczności. 

3. Terminy 

3.1. Termin zakończenia robót ustala się do dnia ………………… 2018 r.  

3.2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji jakości, zgodnie z pkt 28, 
usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.  

3.3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po przekazania przez 
Zamawiającego Dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez 
Kierownika budowy. 

3.4. Inwestor zastępczy przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik 
budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

3.5. Najpóźniej w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma 
obowiązek przekazania Inwestorowi zastępczemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy 
PrBud. 

3.6. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania robót uważa się dzień dokonania przez Inwestora 
zastępczego pisemnego potwierdzenia zakończenia robót w dzienniku budowy.  

4. Obowiązki Zamawiającego 

4.1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z Umowy w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie. 

4.2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji 
projektowej w wersji papierowej i elektronicznej.  

4.3. Dokumentacja projektowa stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystana wyłącznie w 
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4.4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanej Wykonawcy 
Dokumentacji projektowej.  

4.5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

4.6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 
Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

4.7. Przed rozpoczęciem robót, Inwestor Zastępczy powiadomi organ nadzoru budowlanego o 
planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  

4.8. Zamawiający powiadomi projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z 
projektem o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.  
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4.9. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 

4.10. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) ostatecznego. 

4.11. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 
Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Zarządzanie realizacją Umowy 

5.1. Zamawiający wyznacza Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą w 
Szczecinie przy ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin, do pełnienia obowiązków Inwestora 
Zastępczego.  

5.2. W skład zespołu Inwestora Zastępczego wchodzą: 

- Kierownik Zespołu Inwestora Zastępczego/Koordynator: Jolanta Rabiega; 

- Architekt – Izabela Kozłowska, 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i prac konserwatorskich: Zbigniew 
Natkaniec 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: Patrycja Petrykowska-Kubasik, 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: Robert Kostrzewa; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: Kamila Ślęga; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego instalacji niskoprądowych: Jerzy Steć 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. zieleni: Katarzyna Sęk-Zalejko 

- Specjalista ds. rozliczeń: Dominika Włodarczyk 

- Specjalista ds. zamówień publicznych: Irena Sześciło 

- Prawnik: Daniel Dziuba 

5.3. Zakres umocowania i uprawnień Inwestora zastępczego reguluje odrębna umowa, której fragment 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 

5.4. Inwestor zastępczy jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 
Umowy, kontroli, jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za 
kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud. 

5.5. Inwestor zastępczy wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które 
są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie 
zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inwestora zastępczego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inwestora 
zastępczego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5.6. Czynności lub polecenia Inwestora zastępczego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 
projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny 
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sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez 
Zamawiającego.  

5.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład 
zespołu Inwestora zastępczego. O dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę.  

5.8. Zmiana Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w skład zespołu Inwestora zastępczego nie 
stanowi zmiany Umowy. 

6. Narady koordynacyjne 

6.1. Inwestor zastępczy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzoru 
autorskiego oraz innych zaproszonych osób.  

6.2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 
wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6.3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

6.4. Inwestor zastępczy informuje, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie 
protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

6.5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  
w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 
wiążące. 

7. Obowiązki Wykonawcy 

7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z 
Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inwestora 
zastępczego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.  

7.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

7.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót Materiałów. 

7.6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach Umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz kwalifikacje zgodne z siwz, 

c) przekazywania Inwestorowi zastępczemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 
umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich oraz dokumentować wyniki 
przeprowadzonych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną 
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lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć. 
Dokumentacja podlega przekazaniu miejskiemu konserwatorowi zabytków, 

f) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, 
iż używane do realizacji urządzenia będą fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane, 
nienaprawiane) zakupione u producenta/dystrybutora nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed ich 
wbudowaniem/zainstalowaniem,  

g) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 
lub Inwestora zastępczego lub Wykonawcę, 

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach 
robót, 

i) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości, 

j) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

k) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,  

m) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, po uprzedniej 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

n) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą.  

o) ubezpieczenia budowy, 

p) realizacja obowiązków związanych z uzyskaniem stanowiska organów określonych w art. 56 ust. 
1 PrBud.  

7.7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) książkę obmiarów,  

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

7.8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inwestorowi 
zastępczemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót i projektów tymczasowej organizacji ruchu, 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) informacji o wytwarzanych odpadach, 

e) wniosków o zatwierdzenie materiałów, 

f) dokumentacji powykonawczej. 

7.9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika 
budowy o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
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7.10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

7.11. Od daty Odbioru końcowego do daty sporządzenia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a 
spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu 
Umowy,  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

7.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych napraw i przywrócenia do stanu 
poprzedniego wszelkich obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w związku z 
realizacją Umowy. 

7.13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

7.14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom 
częściowym. 

7.15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

7.16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach.  

7.17. Po zakończeniu robót, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się 
opracować i przekazać Zamawiającemu raport z rozliczenia podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zawierający co najmniej:  

a) wykaz podwykonawców/dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, 

b) oddzielnie dla każdego z podwykonawców/dalszych podwykonawców zestawienie 
wystawionych faktur wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, w tym zapłaty realizowanej przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego na zasadach opisanych w pkt 7.6 lit. n oraz 27.1.10, 

c) jako załączniki oświadczenia, podwykonawców o których mowa w lit. a, w treści zgodnej  
z załącznikiem nr 9. 

7.18. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na 
Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

7.19. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do 
zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokołów odbioru niezbędnych 
do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji (w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń do 
gestorów sieci - montażu układów pomiarowych), w tym protokołów odbioru technicznego przez 
odpowiednie służby techniczne gestorów mediów i jednostki organizacyjne w trakcie prowadzenia 
robót i po ich zakończeniu. 

7.20. W przypadku wystąpienia sporu o zapłatę innych niż określonych pkt 27.5.2. należności z tytułu 
wynagrodzenia Podwykonawcy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni złoży 
poświadczone notarialnie oświadczenie o poddaniu się w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu 
postępowania cywilnego egzekucji ewentualnych należności przysługujących Podwykonawcy w 
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ramach solidarnej odpowiedzialności z art. 6471 kodeksu cywilnego, do wysokości kwoty sporu 
powiększonej o przewidywane koszty procesu, przy czym czynność poddania się egzekucji 
uzależniona będzie od uzyskania przez Podwykonawcę prawomocnego wyroku sądowego 
zasądzającego zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy. 

7.21. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia w trakcie realizacji umowy 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę  co najmniej po jednej osobie, 
które będą wykonywać czynności związane z realizacją niniejszej umowy tj. roboty ogólnobudowlane, 
w tym w szczególności wykonywane przez zbrojarza-betoniarza, blacharza, dekarza, murarza, 
tynkarza (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do 
pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy), roboty elektryczne, teletechniczne, w tym 
w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń (z wyłączeniem prac, których 
wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji), roboty 
sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci 
(z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji).  

7.22. 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. 7.21 czynności w trakcie realizacji umowy: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

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

7.23. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób,  
o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których 
mowa w ust 7.22, w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. 

8. Potencjał Wykonawcy 

8.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

8.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

8.3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego 
w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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8.4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. Kierownik budowy 

9.1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, 
który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy zgodnie z art. 22 ustawy PrBud. 

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o 
kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inwestora zastępczego na warunkach i zgodnie z procedurą 
określoną w pkt 11.1 – 11.3.  

9.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót 
budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

10. Podwykonawcy 

10.1. Wykonawca może realizować przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, tylko i wyłącznie na podstawie zawartej z nimi umowy, zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

10.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 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.  

10.3. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku, gdy:  

a) nie spełniają one wymagań określonych w SIWZ;  

b) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  
w projekcie umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;  

c) zamieszczono w projekcie umowy zapisy uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę 
za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 

d) projekt umowy zawiera zapisy zastrzegające własność sprzedanej rzeczy ruchomej na rzecz 
sprzedawcy, 

e) projekt umowy nie zawiera zestawienia ilości robót budowlanych i ich wyceny w układzie 
asortymentu robót przedstawionych w Ofercie Wykonawcy,  

f) projekt umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

g) termin realizacji robót budowlanych określony projektem jest dłuższy niż przewidywany umową 
dla tych robót, 

h) Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy jest 
wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres. 

i) umowa nie zawiera zapisów określonych w pkt 10.4 
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10.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt 10.3 uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

10.5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres 
rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

d) zawarcie oraz zmiana umów z dalszymi Podwykonawcami wymaga akceptacji i zgody 
Wykonawcy i Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji umowy przez Podwykonawcę 
może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.    

e) w przypadku gdy z postanowień umownych wynika uprawnienie Wykonawcy do dokonywania 
z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń, w tym w szczególności, z tytułu partycypacji w 
kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itp., z chwilą dokonania w/w 
wzajemnego rozliczenia kwota wynagrodzenia, objęta potrąceniem, zostaje uznana przez 
Podwykonawcę za zapłaconą, co skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego 
związanego z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów (w tym dokumentów księgowych), oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

10.6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w pkt 10.3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 
Zamawiającego. 

10.7. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy. 

10.8. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.3.  

10.9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii 
tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

10.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 
jej akceptacji przez Zamawiającego. 

10.11. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć z Terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo lub zawarta została umowa 
nie zaakceptowana przez Zamawiającego.  
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10.12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, są zobowiązani przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 27.1.1, oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług o wartości większej niż 50 000 zł.  

10.13. Inwestor zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym, może żądać od Wykonawcy zmiany lub 
odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 
realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie 
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, 
jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

10.14. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

10.15. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowa o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

11. Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

11.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób wskazanych 
przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inwestora zastępczego wskazując 
przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, co najmniej równe 
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inwestorowi zastępczemu propozycje zmian, o których 
mowa w pkt 11.1 nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do 
realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 
wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa 
w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana, jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu 
zakończenia robót.  

11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego po uzyskaniu 
opinii Inwestora zastępczego i nie wymaga zmiany Umowy. 

11.4. Inwestor zastępczy jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności 
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
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11.5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.4, Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1 i pkt 11.2. 

12. Obsługa geodezyjna 

12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
wszystkich części robót.  

12.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

12.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 
czynności geodezyjnych. 

12.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień niezwłocznie, od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

12.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

12.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

12.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją 
urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy 
Kartograficznej. 

12.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

13. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

13.1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi zastępczemu do 
zaopiniowania, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot Umowy. 

13.2. W roku 2017 Wykonawca zrealizuje, a Zamawiający sfinansuje zakres robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy wyłącznie do wartości brutto 3 400 000,00 zł (słownie: trzy miliony 
czterysta tysięcy złotych 00/100), w tym: 

- roboty inwestycyjne 2 100 000,00 zł, 

- roboty remontowe 1 300 000,00 zł. 

13.3. Pozostały zakres zostanie zrealizowany i sfinansowany w 2018 roku pod warunkiem otrzymania przez 
Zamawiającego w danym roku budżetowym środków z Budżetu Państwa na ten cel, przy zachowaniu 
warunków płatności określonych w umowie.  

13.4. Wskazanie przez Zamawiającego kwoty, o której mowa w ust. 13.3 nastąpi w formie pisemnej, 
niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Realizacja robót w 2018 roku budżetowym jest 
możliwa wyłącznie po wskazaniu przez Zamawiającego poziomu finansowania, o którym mowa w 
ust. 13.3. 

13.5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inwestorem zastępczym. Harmonogram powinien 
być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

13.6. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego na Terenie budowy. 
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13.7. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według 
działów ujętych w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem podziału na roboty inwestycyjne i 
remontowe oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie 
asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu rozliczeniowym.  

13.8. Zamawiający zatwierdzi zaopiniowany przez Inwestora zastępczego Harmonogram, o którym mowa 
w pkt 13.1., w ciągu 14 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie 
zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, 
Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

13.9. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora zastępczego lub Zamawiającego uwag do Harmonogramu 
rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i ponownego  
przedłożenia poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszonych uwag.  

13.10. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w 
terminie określonym w pkt 13.9 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 
rzeczowo – finansowego.  

13.11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy 
w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów, Terminu zakończenia robót lub 
zmiany poziomu finansowania w danym roku budżetowym.  

13.12. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy 
poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 
przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inwestor zastępczy powiadomi Wykonawcę, że 
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, 
Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 
ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go do 
zatwierdzenia na zasadach określonych w pkt. 13.8. 

13.13. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 
rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

13.14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie 
robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 
znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy 
czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 
Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 
okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe 
terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

13.15. Jeżeli przyczyna, z powodu, której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót  wynika 
z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inwestora zastępczego i do 
Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

13.16. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do 
odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa 
wykonywania robót budowlanych.  

14. Siła wyższa 

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły 
wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie 
drugą Stronę.  
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14.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inwestora zastępczego. 

15. Procedury bezpieczeństwa 

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 
zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

15.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

15.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia 
robót. 

16. Ubezpieczenie Wykonawcy 

16.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 
terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena 
ofertowa brutto, 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w 
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 
prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 10 mln złotych,  

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy roboty budowlane.  

16.2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

16.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

16.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 
w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczeniowej, nie 
później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli składka ubezpieczeniowa jest płatna w ratach, to Wykonawca jest 
do przedłożenia Zamawiającemu dowód zapłaty każdej z rat w terminie 14 dni od dnia kiedy zapłata 
raty składki stanie się wymagalna. 

16.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 16.1- 16.4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W 
przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 16.1 – 16.4 przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o 
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którym mowa w pkt 16.4, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt może dokonać 
stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 16.1-16.4, a poniesiony koszt potrącić z 
należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę, lub odstąpić od 
umowy.  

16.6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

17. Utrzymanie Terenu budowy 

17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  
 zagospodarowania Terenu budowy. 

17.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa tych osób, 

b) zabezpieczenie przed zniszczeniem majątku Zamawiającego, znajdującego się na terenie 
budowy, 

c) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby 
nieuprawnione, 

d) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący 
usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia Odbioru 
końcowego,  

e) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

f) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu, osobom 
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy. 

17.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 
powodowały szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniały ochronę przed 
uszkodzeniami własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  

17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w stanie 
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 
przedmioty z Terenu budowy. 

17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 
przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

17.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i 
przekazać go we właściwym stanie Inwestorowi zastępczemu najpóźniej do dnia Odbioru końcowego 
robót. 

17.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 17.5, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu, skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego 
stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

18. Organizacja ruchu 
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18.1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie 
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z 
demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 

18.2. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie 
z Dokumentacją projektową. 

18.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót w pasie oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania 
robót. 

19. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

19.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 
inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

19.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych lub obiektów inżynierskich. 

19.3. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania zanieczyszczeń powstałych na drogach publicznych w 
związku z realizacją przedmiotu umowy. 

20. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

20.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane 
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora zastępczego.  

20.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inwestora zastępczego o dostrzeganych lub 
przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności 
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  

20.3. Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 20.1 lub przekazania 
informacji, której mowa w pkt 20.2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inwestora zastępczego ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót 
budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

20.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi zastępczemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.  

20.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 20.1, które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 
skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla danego 
etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, Wykonawca jest 
uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót . 

21. Wykopaliska archeologiczne 

21.1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   przedmioty 
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte 
lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

21.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Inwestorem zastępczym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

21.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inwestora zastępczego oraz właściwy organ państwowy o 
znaleziskach i wykona polecenia Inwestora zastępczego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
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21.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inwestora zastępczego spowoduje konieczność 
poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje zwrot 
uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i uprawnienie do 
przedłużenia Terminu wykonania robót. Zwrot uzasadnionych kosztów nastąpi na podstawie 
odrębnego zlecenia. 

22. Ochrona środowiska 

22.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i 
wokół Terenu budowy. 

22.2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem. 

22.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

22.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji 
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

22.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 
regulujących gospodarkę odpadami w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami 
budowlanymi. 

22.6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody. 

23. Naprawa uszkodzeń 

23.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 
roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót w tym powierzone przez Zamawiającego, do dnia 
Odbioru końcowego robót. 

23.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 23.1, Wykonawca 
jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z 
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.  

23.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za 
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za 
Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca.  

24. Kontrola jakości 

24.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy i Materiałów.  

24.2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej. 

24.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji właściwości użytkowych na Materiały 
użyte do wykonania Umowy.  
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24.4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy 
umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 
budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy, 

24.5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i 
prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu 
zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów 
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

24.6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  budowlanych 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 
STWiORB. 

24.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiąże Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 24.4 z 
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 
Umowy.  

24.8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 24.4, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę.  

24.9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca 
udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 24.4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

24.10. Wszystkie koszty związane z czynnościami określonymi w pkt 24.13 obciążają odpowiednio 
Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt 24.18. 

24.11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, 
które nie są zgodne z pkt 24.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

24.12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu 
ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

24.13. Badania określone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na 
własny koszt. 

24.14. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

24.15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz 
dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed 
ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakości robót. 
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24.16. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

24.17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 
innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 
uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

24.18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami 
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić 
będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały bądź roboty są zgodne z 
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych 
badań obciążą Zamawiającego. 

25. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

25.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w 
odpowiednim technicznie terminie.  

25.2.  Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

25.3. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, Inwestor zastępczy w porozumieniu z Zamawiającym może żądać od Wykonawcy 
dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy. 

25.4. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwróci 
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

26. Odbiory 

26.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

26.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

26.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu i/lub wpisem do Dziennika budowy. 

26.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w pkt 26.3.  

26.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie 
na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

26.6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 
roboty. 

26.7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót 
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z pkt 27.3.1. 

26.8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
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wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru. Wykaz robót wykonanych częściowo jest przekazywany w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej, w formacie pliku edytowalnego kompatybilnego z aplikacją 
MS Excel. 

26.9. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 26.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

26.10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych 
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

26.11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inwestora zastępczego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział Inwestora zastępczego w próbach i 
sprawdzeniach. 

26.12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu sprawdzony przez 
Inwestora zastępczego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia/decyzje właściwych 
jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zamianami dokonanymi w toku budowy. 

26.13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, Inwestora zastępczego, Miejskiego Konserwatora Zabytków i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

26.14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców przy udziale, 
których wykonał przedmiot Umowy. 

26.15. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
powiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.  

26.16. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych 
Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
Odbioru końcowego.  

26.17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

26.18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub 
w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

26.19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego Wad przedmiotu 
umowy. 

26.20. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

26.21. Z Odbioru ostatecznego sporządza się w dacie upływu okresu rękojmi lub gwarancji jakości Protokół 
odbioru ostatecznego. 
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26.22. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których 
mowa w pkt 26.20, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 
przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres 
przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu, którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

27. Wynagrodzenie i warunki płatności 

27.1. Zasady ogólne 

27.1.1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z 
podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w 
wysokości … zł  (słownie: ….... złotych). 

27.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 

27.1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 
określonymi Umową. 

27.1.4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

27.1.5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktur końcowych wystawionych odpowiednio na: 
a) Centralę IPN w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 - za roboty inwestycyjne określone w 

dokumentacji projektowej;  
b) Oddział IPN w Szczecinie przy ul. Janickiego 30 - za roboty remontowe określone w 

dokumentacji projektowej.  
Wykonawca dostarczy powyższe faktury VAT do Centrali Zamawiającego przy ul. Wołoskiej 7 w 
Warszawie. 

27.1.6. Wysokość płatności należnej Wykonawcy na podstawie faktur częściowych odpowiadać będzie 
wartości 90 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 27.1.1. 

27.1.7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na 
podstawie wystawionych faktur z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w wykazie robót wykonanych częściowo, 
zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

27.1.8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

27.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

27.1.10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane 
przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

27.1.11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

27.1.12. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

27.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie 
ujęte w Kosztorysie ofertowym 

27.2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2.3, zostanie 
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
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a) jeżeli roboty wynikające z pkt 2.3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z 
Kosztorysu ofertowego poprzez analogię, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 
taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt 2.3 z zastosowaniem metody, o której mowa 
w pkt 27.2.1a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem w pierwszej 
kolejności składników cenotwórczych z oferty, a następnie cen nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, 
itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

27.2.2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 27.2.1 oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inwestora zastępczego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o 
których mowa w pkt 2.3 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

27.2.3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę będzie wykonana niezgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 27.2.1, Inspektor nadzoru inwestorskiego wprowadzi korektę kalkulacji, stosując 
zasady określone w pkt 27.2.1. 

27.3. Rozliczenia okresowe 

27.3.1. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do 25 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, 
w okresach krótszych, ustalonych między Stronami Wykaz robót wykonanych częściowo wraz z 
kopiami faktur Podwykonawców za roboty realizowane w danym okresie rozliczeniowym oraz 
dowodami zapłaty należności wymagalnych.  

27.3.2. Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, 
obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych 
ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z 
postanowieniem pkt 27.2.1.  

27.3.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w pkt 27.3.1 oraz potwierdza kwoty 
należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

27.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy 
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat 
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę 
wynagrodzenia.  

27.4. Rozliczenia końcowe 

27.4.1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz z wykazem robót 
stanowiącym załącznik nr 10 za cały okres realizacji zawierającym dokumenty, o których mowa w 
pkt 27.3.1. 

27.4.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną 
do zapłaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy.  

27.4.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do jego prawidłowości. 

27.4.4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 27.4.3 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

27.4.5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 
27.4.4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
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27.4.6. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 
odbioru końcowego.  

27.4.7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót nie zawierający Wad 
przedmiotu umowy. 

27.5. Płatności 

27.5.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
w wykazie robót wykonanych częściowo, zgodnie z protokołami odbioru robót. 

27.5.2. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

27.5.3. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  

27.5.4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 27.5.3, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwoty należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

27.5.5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 27.5.2, jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 
27.5.3. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje 
wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

27.5.6. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27.5.7. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy 
rozliczeniowe, będzie wystawiona przez Wykonawcę: faktura, o której mowa w pkt 27.5.1, 
przedstawione Zamawiającemu wraz z: 

a) protokołem Odbioru częściowego wraz z  

b) Wykazem robót wykonanych częściowo wraz z kopiami faktur Podwykonawców za roboty 
realizowane w danym okresie rozliczeniowym oraz dowodami zapłaty należności wymagalnych. 

 

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w pkt 27.5.7, 
Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania na koncie depozytowym całości lub części wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów, przy czym zwrot zatrzymanego depozytu nastąpi w terminie 7 dni od ustania 
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przyczyn zatrzymania. Zatrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 27.5.7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

27.5.8. Zamawiający jest uprawniony do żądania, a Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia  
niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z 
wnioskami o płatność.  

27.5.9. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 27.5.3 zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, 
dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości 
ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  
postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ 
na tę wymagalność.  

27.5.10. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 27.5.4 i wykaże niezasadność takiej 
płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 27.5.4, a Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

27.5.11. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 27.5.4 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 27.5.4, 
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

27.5.12. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie dokument zastępczy w formie „wezwanie do zapłaty” wraz z 
załączoną do niego kserokopią faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 
usług. 

27.5.13. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy  
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

27.5.14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 
depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

27.5.15. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

27.5.16. Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do 
wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za 
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

27.5.17. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy 
Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty 
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pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami 
jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na 
podstawie cen jednostkowych określonych Umową Zamawiającego z Wykonawcą. 

27.5.18. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zrealizowanego zakresu 
robót wykonanych zgodnie z umową o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót. Do 
faktury końcowej Wykonawca załączy również potwierdzenia zapłaty faktur, których 
wymagalność nastąpiła po dacie ostatniego odbioru częściowego. W przypadku braku 
wymaganych załączników Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu ich uzupełnienia. W takim przypadku wstrzymanie zapłaty 
nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy 
do żądania odsetek 

27.6. Zaliczki 

27.6.1. Zamawiający może udzielać Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

27.6.2. Zamawiający jest zobowiązany udzielać Wykonawcy zaliczek na zasadach określonych  
w przepisach ustawy Pzp. 

27.6.3. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę oraz 
wniesienie zabezpieczenia zaliczki. 

27.6.4. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w ustawie Pzp., przy zastosowaniu zasad określonych w SIWZ. 

27.6.5. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na 
jedną lub kilka form z wymienionych w ustawie Pzp pod warunkiem zachowania ciągłości 
zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości. 

27.6.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż 
do pełnego zwrotu zaliczki. 

27.6.7. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego 
wygaśnięcia, a Wykonawca na 10 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia 
zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia. Tego 
rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i 
zwraca w terminie 15 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz 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, lub realizuje w celu rozliczenia zaliczki.  

27.6.8. Zabezpieczenie zaliczki może być stopniowo zmniejszane o kwoty potrącane z wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu częściowych spłat zaliczki nie wcześniej jednak, niż z chwilą wymagalności 
płatności wynagrodzenia, na poczet którego wypłacona została zaliczka.  

27.6.9. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącenia rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego 
Wykonawcy na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i Wykonawcę w 
harmonogramie udzielania zaliczek. 

27.6.10. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, 
wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na 
wystąpienie Siły wyższej, cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się 
natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych 
od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.  

27.7. Wierzytelności 

27.7.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego.  
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27.7.2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 27.7.1, występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

27.7.3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 27.7.1 dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji.  

27.7.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

28. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

28.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu 
Umowy przez okres 60 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót nie zawierającego Wad 
przedmiotu umowy. 

28.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wbudowane urządzenia i materiały gwarancji jakości na 
warunkach jakie uzyskał od ich producentów lecz na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, licząc od 
daty Odbioru końcowego robót nie zawierającego Wad przedmiotu umowy. 

28.3. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji.  

28.4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne 
wystawione przez producentów urządzeń, najpóźniej w dacie Odbioru końcowego. 

28.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób 
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
odpowiedniego do czasu usuwania Wad. 

28.6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

28.7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

29. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

29.1. Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
całości/ w części 1 w kwocie ………..(słowie złotych………….) na zasadach określonych w 
przepisach ustawy Pzp. Pozostałą część w kwocie ……………………. słownie 
zł………………wniesie…………………w formie ………………………….w terminie 
……………………  

29.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 
o zapłatę kar umownych w tym roszczeń podwykonawców z tytułu zapłaty należności wynikających 
z realizacji umów o podwykonawstwo, Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy jest Zamawiający.  

29.3. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

29.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.  

29.5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

29.6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

29.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

29.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na czas określony w Umowie.  

29.9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 29.5 i pkt 29.6 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

29.10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

29.11. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
Zabezpieczenia. 

29.12. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 29.11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 
roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

29.13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

30. Zmiana Umowy 

30.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 
będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 
mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz realizacji robót 
dodatkowych wykraczających poza przedmiot umowy, które wstrzymują lub opóźniają 
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realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 
równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) konieczność zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany rok 
budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeżeniem, że okoliczności te 
nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych roszczeń wobec 
Zamawiającego. 

30.2. Strony mają prawo do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w 
następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
ust. 1 PrBud, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami, 

h) Ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10% wartości umowy z 
zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę 
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

30.3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 30.2. 
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30.4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie pkt 30.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na 
podstawie pkt 30.2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, 
zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi zastępczemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy 
wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

30.5. Wniosek, o którym mowa w pkt 30.4, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 28 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

30.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 30.4, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej 
w oparciu o zasady określone w pkt 27.2.1, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

30.7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

30.8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 30.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w 
pkt 30.8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany.  

30.9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w pkt 30.7 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 

30.10. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 30.4 wraz z 
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inwestor zastępczy 
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i 
odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, 
zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

30.11. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inwestora 
zastępczego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie 
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

30.12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

30.13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) osób związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

e) harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzącej do zmiany terminu zakończenia robót, 

f) form wniesienia należytego wykonania umowy. 

31. Odstąpienie od Umowy 

31.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 
Zamawiającego, 
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b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót i pomimo dodatkowego pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie podjął ich w wyznaczonym terminie,  

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 

e) w razie konieczności: 

 5 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

 dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

31.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy. 

31.3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadku: 

a) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy; 

b) likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa 
Wykonawcy. 

31.4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

32. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  
z odstąpieniem od Umowy 

32.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

32.2. W terminie 10 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 
w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

32.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza 
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

32.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia realizacji czynności o 
których mowa w pkt 32.2 i 32.3 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia 
od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

32.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 
jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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32.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

33. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

33.1. Wykonawca w terminie określonym w pkt 32.3 zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

33.2. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz materiałów oraz rozliczenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
roboty zabezpieczające oraz materiały przejęte przez Zamawiającego, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

33.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  

33.4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia 
od Umowy.  

34. Kary umowne 

34.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1% Ceny 
ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy Terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 
zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 13.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10% 
Ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  
- 5% od nieuiszczonej kwoty za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 
na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy za każdą nieprzedłożoną kopię 
Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł,  

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 000,00 zł,  

j) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z pkt 
16.1. Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
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ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 
1 000,00 zł za każde naruszenie, 

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do wyznaczonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy obowiązku usunięcia niedociągnięć w zakresie utrzymania porządku i 
czystości na Terenie budowy oraz powodujących zagrożenie warunków BHP w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy dzień opóźnienia w usunięciu niedociągnięć, 

l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,  

m) 5% kwoty brutto jaka z winy Wykonawcy nie została wykorzystana w danym roku 
kalendarzowym, a została wskazana przez Zamawiającego jako planowany na dany rok poziom 
finansowania inwestycji, o której mowa 13.2 i 13.3. 

n) w przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu o którym mowa w pkt 7.23 Zamawiający 
obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 

34.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 34.1 nie pokrywa poniesionej szkody, to 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami Kodeksu cywilnego.  

34.3. Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

34.4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

34.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

34.6. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zabezpieczenia 
zaliczki. 

35. Procedury rozstrzygania sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 
Załączniki: 
1. Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę. 
2. Projekt wykonawczy. 
3. STWiORB. 
4. Przedmiary robót. 
5. Kopia oferty Wykonawcy. 
6. Kosztorys ofertowy. 
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
8. Fragment umowy Zamawiającego z Inwestorem Zastępczym. 
9. Oświadczenie podwykonawcy. 
10. Wykaz robót wykonanych częściowo. 
11. SIWZ. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 9  

 …………………..dn.……………. 
 
……………… 
pieczątka firmy 
                 

Instytut Pamięci Narodowej 
Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
02-675 Warszawa 
ul. Wołoska 7  

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
                                                                         
 
 
Ja, niżej podpisany……………………………………….., będąc należycie umocowany do 
reprezentowania firmy  
Nazwa firmy………………………………………………………..…………………………… niniejszym 
oświadczam, że: 
 

1. Wszelkie nasze roszczenia jako Podwykonawcy z tytułu umowy nr …………… z dnia 
…………………… zawartej z firmą ……………………. dotyczącej 
„………………………………………………………………………………………….” wynosiły 
……………. (słownie ………………) i zostały uregulowane. Między stronami nie istnieje żaden 
spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za 
wykonane usługi i tym samym oświadczam, iż nie będziemy z tego tytułu kierować żadnych 
roszczeń względem Inwestora. 
 

2. Kontrakt został zrealizowany i rozliczony w całości za wyjątkiem zatrzymanego zgodnie z ww. 
umową zabezpieczenia w kwocie ………………….. 
 

3. Roboty, o których mowa w pkt. 1 realizowaliśmy samodzielnie/przy udziale podwykonawców * : 
 

• …………………………………………………………………………………. 
• …………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 

……………………… 
pieczątka i podpis 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 10  

   Szczecin dn.   
Wykaz robót wykonanych częściowo w okresie od …..…… do ……...….. 

WYKONAWCA PODWYKONAWCY 

Nr 
poz 

Nazwa 
elemnentu 

Wynagrodzenie 
netto 
Wykonawcy za 
dany element 

Cena 
jednostkowa 
netto 

j.m. Ilość 
Wartość robót w 
okresie 
rozliczeniowym 
netto 

Wartość robót 
netto wg. 
poprzedniego 
protokołu 

Wartość 
robót netto 
od początku 
kontraktu 

Nazwa 
Podwykonawcy 

Ilość robót 
zrealizowana 
przez 
podwykonawcę 

Wynagrodzenie 
Podwykonawcy 
netto1) 

Czy jest dalszy 
Podwykonawca 
(TAK/NIE)2) 

Podpis 
Podwykonawcy 

                            

                           

                            
                            
                            
                            
                            
                            

   
                     -   
zł   

                   -   
zł    

1) Do rozliczenia należy dołączyć kopie faktur Podwykonawców za roboty realizowane w danym okresie rozliczeniowym oraz kopie dowodów zapłaty (potrąceń lub zajęcia wierzytelności wzajemnych) należności 
wymagalnych w danym okresie rozliczeniowym 
    
2) jeśli TAK, załącznikiem do niniejszego protokołu będzie protokół spisany pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonacom sporządzony analogicznie do niniejszego protokołu 

 

Podpis Wykonawcy                         Podpis Inspektora Nadzoru                    Podpis Inwestora zastępczego    
           

 


