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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

ul. Moniuszki 10,42-400 Zawiercie 
 

tel./fax: 32 6724337 
NIP: 7780170476, REGON: 004804623 

http://www.osir.net.pl/ 
e-mail: osir@osir.net.pl 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(W SKRÓCIE: SIWZ) 

 
 
dla zamówienia o nazwie: 
 
Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki 
ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzona przez: 
 

Zawiercie, dnia 19.05.2015r. 
 
 
 
 
          /-/ Jacek Latko 
(podpis Kierownika Zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 

http://www.osir.net.pl/
mailto:osir@osir.net.pl
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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 
ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
ul. Moniuszki 10,42-400 Zawiercie 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami 
niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 
 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont 
widowni przy boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu. 
Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą, istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, wyposażeniem widowni w 
siedziska. Nowa nawierzchnia asfaltowa, przeznaczona będzie do funkcjonowania jako boisko 
do gry w piłkę o parametrach boiska do piłki ręcznej, oraz jako przestrzeń do jazdy na rolkach. 
Inwestycja prowadzona będzie przy ul. Moniuszki w Zawierciu, na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 
 
W skład zamówienia wchodzi: 
a) Urządzenie powierzchni sportowych dla toru dla rolek oraz do grania w piłkę 
b) Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w miejscu istniejących 
c) Wyposażenie trybun w siedziska 
d) Wyposażenie w infrastrukturę sportową tj. piłkochwyty demontowalne na krótszych bokach, 
oraz bramki z możliwością demontażu 
e) Wykonanie i odtworzenie balustrad na poziomie korony stadionu oddzielające trybuny od 
ciągu komunikacyjnego 
f) Odtworzenie powierzchni zielonych ze względu na przeprowadzenie prac związanych z 
przebudową boiska 
g) Wykonanie oświetlenia 
 
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych 
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 oraz: 

- dokumentacja projektowa (budowlano-wykonawcza) i specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych, 
- przedmiary robót (jako materiał pomocniczy do kalkulacji  ceny). 
  
 
ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. 

2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną 
odrzucone. 

 
 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy. 
 
 
ROZDZIAŁ VII.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 
 
Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 
 
 
ROZDZIAŁ VIII.  INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 
 
 
ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W 
POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
 
ROZDZIAŁ X.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, 

PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA 
PODWYKONAWCÓW 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 

jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod 
warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 
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a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki 
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 
– zgodnie z rozdz. XII pkt 5.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki 
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 
Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo 
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających 
wspólnie ofertę. 

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub 
pełnomocnika); 

d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany 
jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. oraz 5.3. SIWZ  

e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione 
w rozdz. XII pkt 2.2.1 a SIWZ. 
Uwaga 2 wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa, prowadzić ma do 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ 
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców 
wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); 

f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 
rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod 
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów 
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające 
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego 
z Wykonawców odrębnie. 

g) dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego 
z członków konsorcjum; 

h) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako pełnomocnik pozostałych. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, 
który zamierza wykonywać zamówienie przy  udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w 
ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić  odpowiednio załącznik nr 1 – formularz 
oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste 
pole). Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez  udziału 
podwykonawców. 

2.1 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz 
wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, 
podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy. 

 
 
ROZDZIAŁ XI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 31 sierpnia 2015 r. 
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ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW; 

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ 
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 

 
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć: 

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z 

art.22 ust. 1 ustawy dotyczące: 
 

2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – 
nie dotyczy. 

 
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 

2.2.1.Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo 
ukończył: 
- co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: budowie, przebudowie lub 
remoncie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni min. 
1500,00 m² każda; 
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub 
remoncie widowni o konstrukcji betonowej wraz z montażem min. 150 siedzisk. 

 
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania (zgodnie z 
załącznikiem nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 
Dowodami, o których wyżej mowa są: 
- poświadczenia; 
- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym wyżej mowa. 
 
Uwaga 3: Należy wykazać i przedłożyć dowody wykonania robót budowlanych w liczbie 
i przedmiocie wystarczającym do wykazania spełniania opisanego wyżej warunku. 
 
Uwaga 4: W przypadku gdy Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu - jest 
podmiotem, na rzecz którego, roboty, budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa 
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w pkt 2.2.1. a, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania 
dowodów o których powyżej mowa. 
 

2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia – nie dotyczy. 

 
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – nie dotyczy. 

 
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 2.1. do 2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć 
oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 
Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
podmiot udostępniający zasoby. 

4.1.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w 
pkt 2.2. do 2.4. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej 
w pkt 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca 
będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących  w 
szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu  zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

4.2. Żądanie dokumentów jw. nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w 
wystarczający sposób dysponowania zasobami innego podmiotu niezbędnymi do 
należytego wykonania zamówienia. 

4.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
5. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 
5.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty 
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

5.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale 
bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

5.3.Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej   – zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ. 

5.4.W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty 
kopii potwierdzenia nadania przelewu. 
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5.5.W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty 
oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału 
XVI SIWZ. 

 
Uwaga 5: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia 
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu 
druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-5 do SIWZ). 
 
Uwaga 6: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. 
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. 
„spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków 
udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

 
ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 
niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek 
przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres 
Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego 
na stronie tytułowej SIWZ). 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty 
lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej 
składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma 
obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji. 

 
 
ROZDZIAŁ XIV.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający 
może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona 
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację i będzie dla nich 
wiążąca. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 
adresem: http://www.bip.osir.net.pl/ Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia 
i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod 
wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 
 
ROZDZIAŁ XV.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

http://www.bip.osir.net.pl/
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Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w 
sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Pan Tadeusz Piotrowski, tel. 608626130. 
 
 
ROZDZIAŁ XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 
1.1.  Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 

1.2.  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 03.06.2015 r. o godzinie 10:00 
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr 

konta: PEKAO BANK S.A. 33 1240 2975 1111 0010 4324 0354. 
Uwaga 7: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy 
środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia 
ofert. 

2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby 
jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych 
oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na 
swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 

2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 
2.7. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ. 

2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może 
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, 

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 
ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 
(pierwszym) dniem terminu związania ofertą. 
 
 
ROZDZIAŁ XVIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 
2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! 
– przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem 
pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt 4 rozdz. XII SIWZ, 
które musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby. W przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, 
o których mowa w pkt 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona 
zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 
wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy 
dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 
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reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

 
6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami 

w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 
 
koperta zewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 
 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
ul. Moniuszki 10,42-400 Zawiercie 

 
 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na: Modernizację terenów rekreacyjno-
sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy 
ul. Moniuszki 10 w Zawierciu”. 

 

- Nie otwierać przed 03.06.2015 r. godz. 10:15 

 
a) koperta wewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i 
adres Wykonawcy. 

 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. 
Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 

8.1. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z 
późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje 
Wykonawcę. 

8.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – 
tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

8.3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego z wnioskiem. 

 
 
ROZDZIAŁ XIX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

SIWZ. 
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2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ), 
załączonych przedmiarów robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji 
technicznej wykonania odbioru robót oraz dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej – cena ryczałtowa. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za 

wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy. 
3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki 
(procentowej) podatku VAT. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po 
przecinku). 

 
 
ROZDZIAŁ XX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w 

Zawierciu (sekretariat), nie później niż do dnia 03.06.2015 r. do godziny 10:00. 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 
niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 03.06.2015 r. o godzinie 
10:15 w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. 

 
 
ROZDZIAŁ XXI.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem 
VAT). 

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę 
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego 
rozdziału. 

5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 

5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą. 
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega 
odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest 
zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych 
przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1. 

10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

11. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze 
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oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica 
ogłoszeń), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: 
http://www.bip.osir.net.pl/ 

11.1. Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
będzie zawierało informacje o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; 
uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację); 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia 
faktycznego i prawnego; 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
 
ROZDZIAŁ XXII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA 
TYCH KRYTERIÓW 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

 
a) cena ofertowa – 95 pkt 
b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (na roboty budowlane, sprzęt 

i urządzenia) – 5 pkt 
 
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, 

wyliczoną w następujący sposób: 
 
cena ofertowa - wg następującego wzoru: 
 

Cn 
I P =   -----   x  Zc 

Cb 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 
Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 95 pkt 
 
Uwaga 8: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch 
miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 
zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest 
mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 
 
ad. b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (na roboty budowlane, 
sprzęt i urządzenia): 
 
za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 3 lat, Wykonawca otrzyma 2,5 
pkt – maksymalnie 5 pkt, za 5 i więcej lat udzielonej gwarancji. 
 
 

http://www.bip.osir.net.pl/
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ROZDZIAŁ XXIII.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W 
WALUTACH OBCYCH 

 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 
 
 
ROZDZIAŁ XXIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 
 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ 

wzór umowy (załącznik nr 7). 
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z 
warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z 
Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 
terminów określonych w art. 94 ustawy. 

 
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy.  
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z 
podatkiem VAT). 

4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: PEKAO BANK S.A. 

nr: 33 1240 2975 1111 0010 4324 0354 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
- poręczeniach udzielonych 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. 
 

Uwaga 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach 
z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 
 
4.2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

następujący sposób i terminach: 
- 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
- 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, 
umowa spółki cywilnej). 

6. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu 
sporządzonego w formie uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej 
w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ) 

7. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 
z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 
Pan Tadeusz Piotrowski, tel. 608626130. 
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ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g 
ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia 
– jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 
4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 

wnosi się w terminie: 
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ 

na stronie internetowej. 
4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5.1. Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty 
unijnej”, tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

5.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5.4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

5.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
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nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą 
elektroniczną. 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  
przysługuje skarga do sądu. 

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej. 

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 

Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

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

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

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust 2. 
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 ……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Modernizację terenów rekreacyjno-sportowych 
oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 
w Zawierciu.” 

 
 

2. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
 

 
Nazwa (firma) Wykonawcy(*) 
 

 
Adres Wykonawcy 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nr regon Telefon Faks E-mail 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo): 
 
Brutto: ……………………………… zł 
 

(w tym ….% podatku VAT) 
 
 
4. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SIWZ 
 
 

5. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (podany w latach – min. 3 lata): 
……………. 

 
 

6. Warunki płatności:   zgodnie ze wzorem umowy. 
 
 

7. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go 
bez zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 
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 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 
podanego w SIWZ; 

 
 
8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu 
podwykonawcy: 
 

Część/zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy
** 

  

  

 
 

9. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 
 
 
 

  
 
 

..........................................., dnia ......................  ...................................................... 
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 
 
**Uwaga: Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na 
zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
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…..…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
 

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„Modernizację terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki 
ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu.” 
 

 

Oświadczam/y, że 

 

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w oparciu 

o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) 

 
 
 
 
 
 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 3 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację 
terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na 
terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu.” 

 
 
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y 
warunki dotyczące: 
 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 
 
opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w rozdziale 
XII SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
        ...................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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 ……………………………… 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 4 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Modernizację terenów rekreacyjno-
sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na terenie OSiR przy ul. 
Moniuszki 10 w Zawierciu.” przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót 
budowlanych, w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: 
 
 

Lp. Rodzaj robót - zakres rzeczowy robót  Miejsce 
wykonania robót 

Data wykonania 
(data rozpoczęcia 

i zakończenia) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 5 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizację 
terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na 
terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu.” 

 
 
oświadczam/y, że: 
 
- należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i przedkładam/y poniższą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

lub 
 
 
- nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*: 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić  
 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki 
ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu. 

 
Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą, istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, wyposażeniem widowni w 
siedziska. Nowa nawierzchnia asfaltowa, przeznaczona będzie do funkcjonowania jako boisko 
do gry w piłkę o parametrach boiska do piłki ręcznej, oraz jako przestrzeń do jazdy na rolkach. 
Inwestycja prowadzona będzie przy ul. Moniuszki w Zawierciu, na terenie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 
W skład zamówienia wchodzi: 
a) Urządzenie powierzchni sportowych dla toru dla rolek oraz do grania w piłkę 
b) Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w miejscu istniejących 
c) Wyposażenie trybun w siedziska 
d) Wyposażenie w infrastrukturę sportową tj. piłkochwyty demontowalne na krótszych bokach, 
oraz bramki z możliwością demontażu 
e) Wykonanie i odtworzenie balustrad na poziomie korony stadionu oddzielające trybuny od 
ciągu komunikacyjnego 
f) Odtworzenie powierzchni zielonych ze względu na przeprowadzenie prac związanych z 
przebudową boiska 
g) Wykonanie oświetlenia 
 
Zestawienie powierzchni: 
Strefa do grania, parametry boiska do piłki ręcznej - 800,00m2 
Strefa bezpieczeństwa oddzielająca boisko do piłki ręcznej od toru dla rolkarzy - 193,60m2 
Powierzchnia toru dla rolkarzy - 844,00m2 
Powierzchnia razem 1837,60m2 
 
Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia / Powierzchnia ciągów komunikacyjnych 
przeznaczona do odtworzenia - 340,00m2 
Powierzchnia trawiasta / Powierzchnia – zieleń odtworzeniowa -  120,00m2 
 
2. Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia robót (przekazanie terenu robót) planowany 
jest na 06.07.2015r. – termin ten może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia umowy. 
 
3. Każdy z wykonawców uprawniony jest do dokonania oględzin miejsca budowy na etapie 
sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących na obiekcie. Z uwagi na 
ryczałtowy charakter zamówienia w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty 
związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót. 
 
4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlano-
wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (elementy te należy 
traktować jako podstawowe) oraz z dołączonymi przedmiarami robót. Przedmiary robót 
stanowią jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji  ceny. 

 
5. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia (roboty 
budowlane sprzęt i urządzenia) min. 3 lat od daty odbioru końcowego. 
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6. Przed podpisaniem umowy wykonawca którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy na wartość określoną w formularzu oferty 
(zał. 1). 
 
7. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, został wskazany znak towarowy 
(marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy 
Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod 
względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią 
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.  
 
8. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany z pomocą norm aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 
9. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej 
mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy 
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
a w ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 
 
10. Wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia nie jest uzależnione od 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
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Załącznik nr 7 

Umowa  nr     -------------------- 

zawarta w dniu ………………….. r. w Zawierciu, pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
w Zawierciu, z siedzibą w Zawierciu, ul. Moniuszki 10, w imieniu którego działa w oparciu 
o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta Miasta Zawiercie: 

 

Jacek Latko -  Dyrektor OSiR 

przy udziale 

Małgorzaty Łachnik – Głównej księgowej OSiR 

 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, 

 

a: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, następujący przedmiot 
umowy będący zamówieniem publicznym:  

Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki 
ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu, 

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ----------- r., Specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego 
dokumentacją projektową (projekt architektoniczno – budowlany - wykonawczy modernizacji 
terenów rekreacyjno-sportowych na terenie OSiR sporządzony przez mgr inż. Jacka Jeż; 
projekt architektoniczno – budowlany – wykonawczy remontu widowni przy boisku piłki ręcznej 
OSiR w Zawierciu) sporządzony przez mgr inż. Zdzisław Postół), specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowwlanych, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej 
oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie: do 7 dni od dnia 
podpisania niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.08.2015r. 

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli ich 
niedotrzymanie stanowi konsekwencję przypadków opisanych w § 16 ust. 1 pkt 2. 

 

§ 3. 

Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru i powiadomienia o tym 
Wykonawcy w terminie 3 dni od daty jego powołania. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna tj.5.186.000 euro 
nr sprawy: ZP.271.1.2015 

   

 25 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, utrzymywać 
teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbędnymi mediami oraz zapewnić warunki 
bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego oddziaływania; w szczególności wywiesić 
tablice ostrzegawcze i informacyjne itp. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego 
otoczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu 
i odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach 
uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na 
własny koszt, a dowód zapłaty za ich przyjęcie stanowić będzie warunek zapłaty faktur za 
roboty, o których mowa w § 12; w przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca 
przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu 
i odpadów. 

5. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren 
budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia 
robót przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej niepogorszonego. 

6. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 1399 z późn. zm.), stosowną Uchwałą Rady Miejskiej w 
Zawierciu nr XXX/293/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie oraz ustawą z dnia 14 grudnia  2012r. o 
odpadach (Dz.U. z 2013, poz.21 z późn. zm.). 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania 
ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość 
polisy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku 
opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty 
ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową 
polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe 
w związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, 
oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej 
oddziaływania, a w szczególności: 

- za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku 
do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są 
upoważnione do przebywania na terenie budowy,  

- za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub 
Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi 
wadami i usterkami w wykonanych robotach. 
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4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust.1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód 
wywołanych zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

 

§ 6. 

1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do 
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i projektu. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
zobowiązany jest, w celu udokumentowania zgodności z przepisami, okazać w stosunku do 
wyrobów budowlanych stosowne świadectwa, próbki, certyfikaty przed planowanym ich 
wbudowaniem lub użyciem. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48 godzin 
przed planowanym terminem ich zakrycia, 

b) zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bezpośrednio po 
stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta przedmiaru tych robót wraz z kosztorysami 
najpóźniej w terminie 14 dni od daty akceptacji zakresu robót dodatkowych lub zamiennych 
przez Zamawiającego; zastrzega się, iż z tytułu robót dodatkowych lub zamiennych 
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu 
najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru 
(licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia). 

 

§ 8. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, tj.: ------------------------------------------------------------------------------------- zakresu 
określonego w ofercie Wykonawcy oraz w szczegółowym zakresie rzeczowym robót 
wykonywanych przez podwykonawcę stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca  ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni 
(licząc od dnia  następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi na 
piśmie zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża 
zgodę na jej zawarcie. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem 
są roboty budowlane zgłasza do nich pisemny sprzeciw w przypadku: 

- gdy nie spełniają wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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- gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 14 dni. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 
dni od daty ich zawarcia. Obowiązek, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonastwo na 
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy.  

5. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw 
w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 
podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo 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. 

6. W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.  

7. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie (faksem lub 
drogą elektroniczną) do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 
do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku braku uwag odpowiedź pisemna 
(faksem lub drogą elektroniczną) również obowiązuje. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub kolejnego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu 
wyjaśnienia wątpliwości albo 

3) wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwzględnieniem 
zapisów ust. 7 jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. W takim przypadku Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

10. W przypadku gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi Zamawiającemu 
żądanie zapłaty i prawidłowo je udokumentuje już po dokonaniu należnej płatności na rzecz 
Wykonawcy Zamawiający potrąca całą należną kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z najbliższej kwoty należnej Wykonawcy,  na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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11. W przypadku gdyby kwota należna Wykonawcy była niższa od kwoty należnej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i potrącenie byłoby niemożliwe lub nastąpiło do 
niższej wysokości to Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego brakujące 
kwoty z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami niezwłocznie tj. w terminie 3 dni od daty 
otrzymania wezwania do zapłaty. 

12. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy ogranicza się do wysokości ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

13. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości 
lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 
Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy. 

14. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmienić lub zrezygnować 
z podwykonawcy na zakres przewidziany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej lub 
wprowadzić podwykonawcę na zakres nieprzewidziany w ofercie przetargowej. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U.  poz.907 
z późn. zm.) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, 
lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza 
jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 

§ 9. 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru na piśmie po akceptacji przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego potwierdzającego ich wykonanie, dokonanej w formie pisemnej. 
Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do 14 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą 
podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego, w 
szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inspektorskiego, oraz przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

3. Wykonawca w terminach odbioru końcowego powinien uwzględnić przekazanie 
zamawiającemu wszystkich, wymaganych Prawem budowlanym dokumentów w zakresie 
objętym umową. 

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub 
usterek. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu 
odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
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b) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie 
odpowiednio obniżone, 

c) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości 
o zaistniałych wadach lub usterkach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania 
niniejszej umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy. 

6. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem, 
drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie ich usunięcia. 

§ 10. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: 

- na wykonane roboty budowlane zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …. lata/lat licząc od 
daty bezusterkowego odbioru końcowego, 

- na zamontowany sprzęt i urządzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi …… lata/lat, licząc 
od daty bezusterkowego odbioru końcowego. 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie wady przedmiotu 
umowy ujawnione po odbiorze końcowym. 

2. Okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi 
obowiązywania gwarancji jakości. 

3. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia wad lub usterek pisemnie (faksem lub drogą 
elektroniczną) lub w nagłych przypadkach telefonicznie z ich późniejszym potwierdzeniem 
w ww. sposób. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego usunięcia wad lub usterek zgodnie z kartą 
gwarancyjną jakości wykonania robót stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 
całkowitej podanej w ofercie - wynikającej z § 12 ust. 1 umowy, tj. wysokości …………………. 
zł w formie ……………….………….… 

2. Kwota ………………. zł, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonanego. 

3. Pozostała część zabezpieczenia służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w wysokości …………… zł, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym rękojmią 
i gwarancją, Zamawiający zleci ich wykonanie innemu podmiotowi a ich koszt pokryje 
z pozostałej części zabezpieczenia lub Wykonawca dokona zapłaty we własnym zakresie lub 
Zamawiający kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem obciąży Wykonawcę.  

5. Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie na pokrycie zobowiązań Wykonawcy z 
tytułu kar umownych. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je 
na oprocentowanym rachunku bankowym.  
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7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

 

§ 12. 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony  ustalają wynagrodzenie   
ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) na kwotę: 

netto           -        -------------- zł  

..% VAT        -        -------------- zł  

brutto           -      -------------- zł   

Zadanie finansowane z budżetu – dział 926, rozdz. 92604, § 6050. 

2. Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty robót 
i materiałów niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową za wyjątkiem 
sytuacji opisanych w § 16 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

4. Faktury częściowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu 
ofertowego, przy czym podstawą wystawienia faktur są sporządzone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokoły odbioru częściowego. 
Kwota faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całkowitej kwoty umownej określonej w 
§ 12 ust. 1 umowy, która podlega rozliczeniu w fakturze końcowej. 

5. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową. 
Podstawą wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie sporządzony i podpisany 
przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy protokół odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 

6. Termin realizacji należności wynikających z faktur częściowych i końcowej wynosi do 30 dni 
od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.   

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostały 
zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone Zamawiającemu w przypadku, gdy 
przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z 
tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą (wzór Oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 2 do umowy). 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 7 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia 
w zapłacie faktury, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8. 

 

§ 13. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
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1) nierozpoczęcia lub opóźnienia w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14 dni od przekazania terenu budowy, dających 
podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany 
zgodnie z umową, a nierozpoczęcie lub opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie 
wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy 
jakiegokolwiek wynagrodzenia,  

2) w razie konieczności wielokrotnego, tj. co najmniej dwukrotnego wcześniejszego 
dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 6 i 7 lub konieczności dokonania bezpośrednich 
zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości brutto 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania części 
przedmiotu umowy. Rozliczenie między stronami nastąpi w terminie 60 dni od dnia odstąpienia 
na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej 
przez przedstawiciela Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni 
od daty odstąpienia. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych 
dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego. 

 

§ 14.  

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie 
wystąpienia następujących okoliczności: 

1) przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających 
podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w 
terminie umownym, a przerwa lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy nastąpiły 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny 
z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą, 

3) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi 
usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwan ia go do ich 
usunięcia przez Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie 
lub wykonanie robót na koszt Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych – na co Wykonawca wyraża zgodę, 

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się 
do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie 
będzie przysługiwało Wykonawcy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 strony 
umowy dokonają jej rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez 
przedstawiciela Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od 
daty rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych 
dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego. 

3. Rozwiązanie będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn rozwiązania. 
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§ 15. 

1. W razie zaistnienia 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 tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części przedmiotu umowy.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karach umownych nie mają 
zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 rozliczenie 
między stronami nastąpi na zasadach określonych w § 13 ust. 3. 

 

§ 16. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących przypadkach: 

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT 
lub wprowadzenie nowego podatku, 

b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego. 

2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 

a) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, o których mowa 
w art. 67  ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej, 

c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, 

d) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy 
zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 
w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych  powstałych na skutek działania siły wyższej, 

e) braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w wyniku złej  pogody, trwającej ponad 5 
dni roboczych, uniemożliwiającej wykonywanie prac /robót/ lub usług budowlanych ze względu 
na wymogi producentów materiałów lub urządzeń, jeżeli rzeczywiście nie prowadzono w tym 
okresie prac, robót budowlanych oraz innych usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy,  
przy czym w takim przypadku na wniosek Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest 
przedstawić dokumenty zawierające informację producentów materiałów lub  urządzeń o ww. 
wymogach. 

3) Zmiany osobowe - mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i 
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy 
w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty. W przypadku gdy dotychczasowy 
podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie musi spełniać warunki 
udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy podwykonawca 
tj. pozwalający spełnić warunki podane w SIWZ. 
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5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych 
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.)- zmiana może nastąpić poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 

§ 17. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1.1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1. 

1.2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 
ust. 1, 

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 
ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się każde przekroczenie terminu 
określonego w § 2 ust.2, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 
gwarancji lub rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych wad, 

d) z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

e) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za 
każdy przypadek, 

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek, 

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek. 

2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie 
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej 
przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 
w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
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§ 18. 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw 
w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 
wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, a 
także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby 
trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub 
czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo 
zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie 
postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.  

 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity z 2013r. Dz.U.  poz.907 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy. 

 

§ 20. 

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

                                 

§ 21. 

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych: 

- ze strony Zamawiającego jest p. --------------, 

- ze strony Wykonawcy jest p. -------------- . 

 

§ 22. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 
jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 23. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

 

Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres rzeczowy robót wykonywanych przez podwykonawcę.  

Załącznik nr 2 Oświadczenie podwykonawcy. 

Załącznik nr 3  Karta gwarancyjna jakości wykonania robót.   

 

 

W Y K O N A W C A :                                                                           Z A M A W I A J Ą C Y:           
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Załącznik nr 1  do Umowy  

                                                                                                                            
                                                                                                                      Nr -----------------------------------                        

 
z dn.--------------------------------- 

 
 
 

  
Szczegółowy zakres rzeczowy robót wykonywanych przez podwykonawcę: 

 

 

ZAKRES ROBÓT 
WARTOŚĆ     
Brutto  w zł 

PODWYKONAWCA 

   

   

   

                                                RAZEM:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Y K O N A W C A :                                                                            Z A M A W I A J Ą C Y:           
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Załącznik nr 2  do Umowy  
                                                                                                                            

                                                                                                                      Nr -----------------------------------                        
 

z dn.--------------------------------- 

 
 
 
 

Oświadczenie podwykonawcy 
 
 

Ja/my*, niżej podpisany(i) ……………….…………………… działając jako właściciel/osoba(y) 
uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  
będący/będącej* podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: 
 
Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki 
ręcznej na terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu, 
 
oświadczam(y), że: 
 
- generalny Wykonawca ww. inwestycji, tj. 
…………………………………………………………….. nie posiada żadnych zobowiązań 
finansowych wynikających z faktury/faktur* nr …………………… z dnia  ………………………. 
do umowy nr ……………………………. z dnia ……………… względem mnie/naszej firmy*, 
z tytułu realizacji rzeczonego zadania inwestycyjnego j.w. na dzień ………………, 
 
- należności zostały zapłacone w terminie umownym.  
 
 
W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty 
podwykonawcze wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń 
wobec Zamawiającego – Ośrodka Sportu i rekreacji w Zawierciu z tytułu wykonanych 
prac podwykonawczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….      …………………………………………. 
         (miejscowość i data)       (pieczątka i podpis) 
 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3  do Umowy  
                                                                                                                            

                                                                                                                      Nr -----------------------------------                        
 

z dn.--------------------------------- 

 
 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
 

 
Sporządzona w dniu   ……………… 
 
1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

2. Wykonawca:   ……………………………. 

3. Umowa nr …………….. z dnia   ……………………….. 
 
Przedsięwzięcie pod nazwą: 
 
„Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na 
terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu,”, 
 
4. Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęty kartą 

gwarancyjną: 
 

„Modernizacja terenów rekreacyjno-sportowych oraz remont widowni przy boisku piłki ręcznej na 
terenie OSiR przy ul. Moniuszki 10 w Zawierciu,”, 
 
5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwarancji: 
 
 Przedmiot umowy obejmuje : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Data odbioru końcowego: dzień ……….. miesiąc ………… rok ………… 
 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) okres gwarancji wynosi: 
- na wykonane roboty budowlane zgodnie z ofertą Wykonawcy …. lata/lat licząc od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego, 
- na zamontowany sprzęt i urządzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy …… lata/lat, licząc od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego. 

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego 
wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót, 

4) o wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie 
(pismo lub fax ,  e-mail ), podając rodzaj wady, 
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5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie 

tj. w terminie 24 godzin od jej zdiagnozowania; 
b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty 

otrzymania zgłoszenia. 
6) usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie, 
7) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do  
części wymienionej, 

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł 
korzystać, 

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny; 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
c)szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji 

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 
10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania, 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót 
nad usuwaniem wad lub usterek, 

12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi za wady przedmiotu gwarancji, 

13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, wyznaczonego 
w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie,   

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, 

15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną 
przez strony umowy, 

16) dokonywane przez Wykonawcę wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są w ramach 
otrzymanego wynagrodzenia. 

 
 
Warunki gwarancji podpisali  
 
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 
 
 
Proponujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko) 

 
 

 


