w budynku F (garoi)' poloionym no terente
Remont polegaiqcy no wymidnie brdm goraiowych
74"
1MGW-P\B w Krakowie przy ul' Piotro Borowego

zalqcznik nr 1 do SlWz

Instytut Meteorologli i Gospodarki wodnel
parlitwowy tnstytut Badawczy oddzial w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w

w
postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym
odpowiedzi na ogloszenie o zam6wieniu w
gordiowych
pn.: ,,nemo nt polegaiqcy na wymisnie brsm
trybie przetargu nieogranrczonego na wykonanie zadania

w

w

budynku F

s4awy

zP l7

2.

oznaczenie

,

l2OLllOKk, o6wiadczam/y, co nastqpuje'

1. Niniejsza

1)
2)

74"
(garoi), poloionym no terenle tMGw'PtB w Krdkowie przy ut' Piotm Borowego

oferte (niepotrzebne skreSlii\"

skfadam we wlasnym imieniu;
udzielenie zam6wienia' przy czym upowainienie do
skladamy jako wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o
reprezentowania nas w postqpowaniu posiada:

N";;;

;il;;-;

;i;:,s"t|

"ni'

iq"i," r*

publiczneoo nqleiv oodse ddne dotvczoce wszvstkich Wvkonawcdw)i

3.

pftedsiqbiorstw (n829!!13b!9s!B!Ml
Naleie do sektora mikroprzedsiqbiorstw, malych lub Srednich
1

Oznaczenie sprawytzP/7 /2017 lOKk
Strona 20 z 46

F (garai)' poloionym no terenie
Remont polegaiqcy no wymionie brom garoiowych w budynku
IMGW-PIB w Krokowie przy ul- Piotrd Borcwego 74"

w slwz' w szczeg6lnosci w opisie
oferujq/emy realizacje zadania, kt6rego przedmiot izakres zostal okrejlony
w
za wykonanie przedmiotu zam6wienia wynagrodzenia
orzedmtiotu zom6wienro (zafqcznik nr 2-do slWZ), oczekujqc

kwocie:

Brutto: ........................................... zlotych (PLN), slownie:

"

'

stawka Dodatku VAT: ....... ...'.......'
Kwota oodatku VAT: ..........'....'...... ztotych (PLN), siownie VAT: "

"

"

"""""

lnformujq, 2e wyb6r ninieiszei oferty (DE 9l!zgb!3!!95!E):
podatkowego'
ruie bidzie prowadzie do powstania u zamawiajqcego obowiazku
przy czym do iego powstanra
podatkowego,
2. Bedzi; prowadzi6 do powstania u zamawiajacego obowiqzku
:
(09!g!!-P9!!9!i!949t9989
prowadzi dostawa lub Swiadczenie nastqpuiQcego towaru lub ustugi

r.

o wartosci netto ...''....'...'... '.'...'. zfotych (PLN)'

oSwiadczenia:

1.

2.

do nich zastrzeiei oraz zdobYfem
Zapoznalem sie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnoszQ
zwiAzanego okreslonymi w SIWZ
za
s'e
Uznaje
informacje niezbqdne do wla6ciwego przygotowania oferty'
Dostanowieniami i zasadami postqpowanra'
faktyczny i prawny'
ZalEczone do oferty oswiadczenia i dokumenty opisujE aktualny stan

3.Uwaiamsiqzazwiazanegoniniejszqofertqnaczaswskazanyws|Wz,tj.30dni,|iczacoddniaup|ywuterm|nu
skladania ofert.
4.Szczeg6lowyzakresrobotybudoW|anejobjQtejprzedmiotemzam6wieniajestbezspornyiustaIilemtenzakres

5.

zakresu rzeczowego'
na podstawie Opisu przedmiotu zam6wienio oraz wlasnej weryfikacji
koszty zwiqzane z reallzaciq tego
wszystkie
zawiera
przedmiotu
zam6wienia
Zaoferowana cena za wykonanie

zam6wieniaistanowiceneryczaltowawrozumieniuart'632ustawyzdnia23kwietnia1964r.-(odeks
cywilny (tekst jednolity: Dz. u' z 2016 r., poz. 380 ze zm')'

6.

ZobowiazujQ

siq

wnieSC

Przq@

Oznaczenie sPrawy:ZP l7 /20L7lOKk
Strona 212 45

(garoi), polo^onym na terenie
Remont potegaiqcy na wmionie brom garoiowych w budynku F
tMGW-Ptg w Krokowie pny ul' Piotro Borowego 14"

.ab.rpiecte"ie naleiyteg" *ykonanG trrnowy w wysoko6ci

7.
8.

10% ceny calkowitei podanei w ofercle'

ZobowiqzujQ siq wykona6 przedmiot zam6wienia do dnia 22

trudnia 2017r'

ZobowiAzuje siq udzielie gwarancji jakosci na wykonanA robotQ budowlanE

-

w tym wszystkie wykonane

na inne elementy i
roboty oraz wszelkie dostarczone i wbudowane w ramach ich realizacti urzadzenia, a takze

wykorzystane materiafy

-

na okres 36 miesiecy, liczqc od dnia wykonania przedmiotu zam6wienia Jeieli

g,.,"n.l.jakodcinapowo|aneurzEdzeniaIubinnee|ementyimateria|yudzie|anaprzezichproducenta
gwarancja jakosci
LqUzie dtuisza nii gwarancja wymagana w zdaniu poprzednim obowiqzywad bqdzie
udzielana przez producenta.

g.zawartewzalqcznikunr8dos|Wzpostanowieniaumowyzosta|yprzezemniezaakceptowane
iw przypadku wyboru mojei oferty, zobowiEzujq sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych
w w/w zalqczniku do SlwZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajqcego'
10. Akceptujq warunki ptatnoici wynagrodzenia okreslone w SlWz'

podwykonawcom (09!giy$kzgJ!szg8
wvkonanie wskazanych ponizej czqsci zam6wienia zamierzam powierzye
i podai pelno nozwe/firme podwvkonawcv)"

1.

1.

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

Dla zapewnienia wsp6lpracy z zamawiajEcym wskazujq.. "

""

"'

" ""

"" " jako osobq

upowainionqdopetnienianadzorunadrealizacjqumowyzawartejwwynikuprzeprowadzeniapostqpowaniao

2.
3.

udzielenie zam6wienia publicznego'
Oferta wraz ze wszystkimi zalEcznikami
Zafqczniki do niniejszej oferty:

zawiera..

ponumerowanych stron'

1)

2l

10)..................

oznaczenie sprawy I zP /7 120L7 / OKk
Strona 22 246

(gora2)' Nlo2onym no ErenE
Remont pohgaiqcy na wymionie hmm gorulowych w budynku F
tMGW+lB w Kmkowle ptzy ul, Piotro Borowego

t4'

podpts Wykonawcy lub osoby upowdlnionei

miejscowoSe i ddtd

Oznaczenie sprawyt

ZP

n l2OL7 lOKk
Strona 23

!i|6

F.(garoi)' poloionym nd terenie
Remont polegoiqcy no wymionie brom gdroiowych w budynku
przy ul. Piotm Borowego 74"
w
Krakowie
tMGw-PlB
ZalEcznik nr 2 do SIWZ

garuiorttych w
przedmiotem zam6wienia lest wykonanie zadania pn.; ,Remont PotegoJqcy na wymionb bmm
w Krckowle ptzy ut' Piotro Eorowego 14" '
budynku F (gami), poloionym na /tr,rente
i jego intesralnq czeJ6:
'MGW'P\B
zam6ienia sxdaif siq stanowiqce zaleczniki do niniejszeSo opis

i" iipi iia^iii

1) Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych
2) Przedmiar rob6t;
3) szkic - lokalizacja garaiu.
w ust'
Wykonawca, w ramach realizacji zadania, o kt6rym mowa

3.

(STWiORB);

1

bedzie zobowlezany wykona6 robotq

budowlanq zgodnie z:

1)
2)
3)

przekazanym przez Zamawiajecego Opisem przedmiotu zam6wienia;

obowiazujerymiprzepisamiprawa;
zasadami sztuki budowlanej.

4.wykonawcabqdziezobowiQzanywykonadrobotybudowlaneujetewopisleprzedmiotuzam6wienia,jaktei
wynikaiqce z zasad wsp6lczesnej wiedry technicznej'

5'DowskazanychwspecyfikacjiTechnicznejWykonaniaiodbioruRob6tBudow|anychznak6wtowarowycn,
produkty lub usfugi
patent6w lub pochodzenia, ir6del lub szczeg6lnych proces6w, kt6re charakteryzujq
dostarczaneprzezkonkretnegoWykonawcqmazastosowanieokres|enie,|ubr6wnowaine,,,cooznacza,ie
Wykonawcamoiewykorzystadinneprodukty|ubusluginiiokre6|onewpowo|anychdokumentach,jednakie
wy|qczniepodwgrunkiem,ieposiada|eonetoisamycharakterulytkowy(tolsamosdfunkcji}oraz,2ezapewn|a
uzyskanieparametr6wtechnicznychibezpieczedstwauiytkowanianiegorszychodzaloionychwtych
dokumentach.

6.

na umowe
wykonawca, podwykonawca s4 zobowiqzanl do zatrudnienia

o

pracq os6b wykonu'iacych

nastqpujAce czynnoici w trakcie realizacji przedmiotu zam6wienia:
1) prace wstQpne i prace zwiEzane z zabezpieczeniem terenu rob6u

2)
3)

praceprzygotowawcze;

4l
5l

prace demontazowe;

6)
7)
8)
9)

roboty rozbi6rkowe;
roboty montaiowe;
roboty murarskie;
roboty betoniarskie;
roboty tynkarskie;
prace bielQcego usuwania gruzu i odpad6w z terenu rob6t;

10)prace zwi4zane z uporzadkowanlem terenu rob6t'

7.za|ecasie,abyWykonawcaprzeprowadzilwizjq|oka|nanaterenierea|izacjirobotybudow|anej,wce|uo
przez zamawiajqcego w ramach postepowania
dokonania oceny dokument6w i informacji przekazywanych

8.

kt6rym mowa w ust' 1 ' Termin dokonania wizji
udzielenie zam6wienia publiczneSo na wykonanie zadania' o
12 689 82 71' kom' 503 199 039'
lokalnej naleiy uzgodnid z Panem Mariuszem Smiechem' tel'
miejsc' Sdzie bqda prowadzone roboty' oraz
Na wykonawcl ciaiy obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia
przebywajqcych tam os6b'
zapewnienie wymaganych warunk6w bezPieczetistwa dla wszystkich

g.Wykonawcajestzobowlqzanydowykonaniaprzedmiotuzam6wieniawterminiedo:22grudnia2017r'
l0.wykonawcabqdziezobowiazanyudzie|idzamawia|qcemugwarancjijakoEci,wzakresiedotyczacymrob6t
objQtychprzedmiotemzam6wienia,naokres36miesiecyoraz36-miesigczneigwarancjiiakogcinamateria|y
orazzamontowaneurzaozenia.JeleIigwarancjaproducentanamateria|yIubzamontowaneurzqdzeniabqdzie
dluisza, obowiazywad bQdzie gwarancja producenta'
Oznaczenie sprawy I zP

l7l2'l7lOKk
St.ona 24

z
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budynku F,(gdmz)' polotonym no ErenERemont polegaiqcy na wymianle brcm gdrd^owch w
1MGW-P\B w Ktokowie ptzy ut. Piotrq Borowego 74"

Oznaczenie sprawy ; zP 17 l2O!7 l OKk
Strona 25
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F (garoi)' poloionym no terente
Remont polegoiqcy na wymionie brom goro1owych w budynku
jMGW-PtB w Krakowie przy ul. Piotto Borowego 74"

Zalqcznik nr 3 do SIWZ

UWAGAI
Niniejsze zobowiqzonie zolqczd sie do

otetty

InstYtut Meteorologii i Gospodarki wodnej
Pafstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Krakowie
ul. Plotra Borowego 14
30-215 Krak6w

sk|adajqcniniejszezobowiqzaniewramachpostqpowaniaoudzie|eniezam6wieniapub|icznegonawykonanie
w budynku F (gorai)' potoionym no terenie
zadania pn.: .Remont polegaiqcy na wymianie biam gora^owych
zPlT l2ol7/oKk, oswiadczam/Y, co
,MGw-p,B w Krdkowie przy ut, piotm Borowego 74;', oznaczenie sprcwyi
nastqpuje.

l.lakoosoba/yupowainiona/edorevezentowania(nole2vpoddeDehqnozwe/firmeiodrespodmiotu).
z dnia 29 stycznia 2oo4 r' - Prawo zam6wiei
oswiadczam, 2e, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
oddaje do dyspozycji w/w wykonawcy/6w
poz.
ze
zm.),
2164
pubficznych (tekst iednolity: Dz. u. z 2075 t.,
'niezbqdne
:
za,soby (note2v vwroinie

ws

zadania'
na potrzeby realizacji zam6wienia publicznego na wykonanie w/w
przy wykonywaniu zam6wienia publicznego w
przez
Wykonawcq/6w
wykorzystane
zostanq
iasoby
Powofane
nastqpujAcy spos6b:

publicznego w nastqpujqcym zakresie
Wskazanv podmiot bedzie bral udzial przy wykonywaniu zam6wlenia

orzez oKres:

w/w zdolnosci sq wymagane'
Wskazany podmiot zrealizuie roboty budowlane, do realizacii kt6rych

miejscowoac i doto

podpis podmiotu, no zosobsch ktdrego wykonowco potego
lub osobY uqowainionej

oznaczenie sprawy:zP17 /2077 /OKk
Strona 26 z 45

F (gomi)' potoaonym no Erenie
Remont polegdhcy no wymianie bram gdro^owych w budynku
pny ul, Plotm gorowego 74"
w
Krakowie
IMGW-PIB

Zafacznik nr 4 do SlwZ

UWAGAI

Ninie]szegooiwtadczenidntenalziy'otqczdldoo'e|ty,Noleiyleprlek.,',o',zamowlohcemuwtetmtnte,ok6rymmowowRedLvtust.T

tfit

* **

wspd,li,c ./,(egorqqd'

stQ

o

udzieteile

'onffirlo

ptfrll.'nego' nh'letsze duiodeente lest zdowtqzory doivt

i Go6podarkl Wodnel
Pafstwowy Instytut Badawczy Oddzlal w Krakowle
ul. Plotta BoroweSo 14

Ins$ut Meteorologll
30-215 Krak6w

wzwiqzkuzez|oieniemofertywpostepowaniuoudzie|eniezam6wieniapub|icznegonawykonaniezadaniapn':
wymtante brai sarotowvch w budvnku F !?1:y)-4:::'v^,2i,':::E
-Knkwb potegaleq na
'!6y:::..Y
"nemint
pp,tm
oznaczenie swawv: zPft lmLT/o(k, o5wiadczam, co nastepu,e
Borcwego
ptzy ut.

i4',

24 ust' 1 pkt 23) ustawy'
Nie nalelq do tej samej grupy kapitafowei, o K6rel mowa w art'

mieJscowo^C i dotd

podpis wykondwcy lub osoby upowdinionei

pkt 23) ustawy, co wykonawcaly (ugle;u
Nafeiq do tej samej grupy kapltalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1

oodoi

oetno

nazwe/firmd:

wobec powylszego, przedstawiam nastqpujQce dowody, ie powiazania
do zakl6cenia konkurencji w postQpowaniv lieieli dowcz :

mieJscowo'C I doto

z w/w

Wykonawcq/ami nie Prowadze

podpts Wkonowcy lub osoby upowoinionei

oznaczenie sprawy : zP l7 12077 loKk
Strona 27 246

F (garoi)' poloionym no terenie
Remont potegoiqcy no wymianie brdm goroiowych w budynku
IMGW-P\B w Krakowie przy ul' Piota Eorowego 74"

ZafQcznik nr 5 do Slwz

UWA6AI

olertv'
,u"ii"ya, sE o udrlctentc torn^wtenld

Ntniejsze oSwiodcrenie nolery zalqczyi do

w pt4podku

{Uykorroerc6w

.rpArX

- -publlctnego,
ntntelsze olwtodczenle lest zobowlqzony tloiyt

lnstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnei
Pafstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Ktakowie
ul. Piotra BoroweSo 14
30-215 Krakdw

sk|adajqcofertewPostqpowan|uoudzie|eniezam6wieniapublicznegonawykonanieTadaniapn....Remont
poloionym nd tercnie IMGW'PIB w Krdkowle pny
potegajqcy no wymionte brom gdroiowych w budynku F (garai)'
'ut,
nastepuje'
e|iia'eorowego 14", oznaczenie 5pr awt zP17l2or7loKk, o5wiadczam' co

1.

O6wiadczeniadotyczqceWykonawcy
l pkt 12)-23)ustawy'
Nie podlegam wykluczeniu z postQpowania na podstawie art' 24 ust'
5 pkt 1)' 2)' 4) i8) ustawy'
24
ust'
podstawie
art'
Nie podlegam wykluczeniu z post;powania na

1)
2)

podpis Wykonowcy lub osoby upowoinionei

mieiscowolt i dotc'

ustawy fieieli dotvc2v, naleiv oodoi

Podlegam wykluczeniu na podstawie

. W zwiqzku z zaistnieniem

podstawie

art. 24

ustawY,

ust.

oSwiadczam,

ie

dw

okolicznogci, dzialajac na
Srodki

podjqfem nastepuiqce

o charakterze naprawczym:

podpis wykonawcy lub osoby upowoinionei

ml4scowo6t i doto

Oznaczenie sprawy

zP

l7 /2Ol7lOKk
Strona 28
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w budynku F (goro2)' poloionym nd terenie Remont polegohcy no wymionie bram goro1owych
lMOw-PtB w Krdkowie przy ul' Piotro Borowego 74"

2.

f

powotuje siq Wykonawa
nformacje dotyczqce podmiot6w, na kt6rych zasoby

w

stosunku

oo *rr"r.n"d/vcfi poniiel podmiotu/6w, na

(igi -dggg)'

kt6rego/ych zasoby powofuiQ

sie

postepowania'
w postepowaniu nie zachodza podstawy wykluczenia z

podpis wykonowcy lub osoby upowdinionei

miejscowok i ddto

podmiotem' na kt6rego zasoby powofu'e siq wykonawca
Informacie dotyczqce podwykonawcy niebqdqcego
[ie2eli dofuczv].

w

stosunku

nie
do wskazanego/ych ponliej podmiotu/6w, bqdqcego/ych podwykonawcq/ami

zachodza

podstawy wykluczenia z postepowania'

podpis Wkonowcy lub osoby upowainionei

mielscowot( | datd

1.

OJwiadczeniedotyczqceWykonawcy.
(4qletv wrohnte wskoz
spelniam warunki udzialu w Jortgpo*.niu dotyczqce
te zostotv okrectone przez zdmawiqioceod:
worunki
adzie
stwz,
soelnid lub ooddc iednostki re;;k;;;ne

podpis Wkonowcy lub osoby upowoinionel

mlejscowoaC i doto

2.

podmiot6w (EEUUAszy)
fnformacje dotyczQce poworywania sie na zasoby innych
postepowaniu dotyczqcych (UE4Y-Wrotnk-wskgzs!'
w
udzialu
w cefu potwierdzenia spelniania warunk6w
'"dnottk' ,rdok-'n" stwz odz'" worunk'te
roln.o ,orodz'"ln' lub oodo'
kt,*rh worrnk6w wvkono
zostolv okrellone orzez Zomowioioceool:

'.-l

por"g.; n" z.toU" ch godmiotu

(nole2v oodoe oeha

no efi

:

Oznaczenie sprawy tZP n l2OL7lOKk
Strona

29.45

poloionym nd terenie .
F
Remont polegdiqcy no wymidnie brom goraiowych w budynku -(gordi)'
jMGW-P1B w Krokowie przy ul' Piotto Eorowego 74"

w nastepuiqclm zakresie:

;-;i;;;;;;;;,';;;;;-;iit"ti}iliii,,

ibte
zowotty w cz. u ust.2 ninieiszeso oswiddczenia o niezbednq

rozy.

podpls wykonowcy lub osoby upowainlonel

miehcowol( i dota

zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy' Mam
podania iniormacji nieprawdziwych, a tym samym wprowadzenia

sQ-aktualne
Wszystkie informacie podane w ninieiszym ojwiadczeniu

te!

petnq Swiadomolc

tonr"rr"niiipi.*nych

i

zamawiajQcego w blqd.

podpis Wykonowcy lub osoby upowa,nionel

mlejscowoi( i data

oznaczenie sprawy

2

zP

l7 /2ot7 lOKk
StJona 30

z

45

Remont polegdiqcy no wmidnie brum

goroiowch w budynku F (garoi)' poloionym nd terenie
tMGw-PtB w Krakowie pr4 ut. Piotro Borowego 14"
Zalqcznik nr 5 do

UWACAI
Ntnhjsze olwiodczenle noleiy zot$zyd do olefty'
Do nlnlelszego wykd.! narety r,t$ryr dou,& ot(,4Jsla!q@, cty wy*o..l,re
pruwa budowlanego
tym, czt t&ity zosuly wykonane agodnie 2 wepttoml

r&oty
I

My

wyko'{,ne nale2ycte, w

slwz

s**gdln(l't

ptowtdtov'to ultottczone'

o
'nlormo''le

lnsttdut Meteorologli I Gospodarki wodne,
Pafstwowy Instytut Badawczy odddal w Krakowie
ul. Piotra BoroweSo 14
3G215 Krak6w
publicznego na wykonanie zadania pn':
zwiazku ze zloieniem oferty w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia
poloionym nd tercnle. tMGw'PtB w
(gordi)
,Rem;fi potegolgcy nd wymiant; brai gora2owych w budynku F
ie wykonalem/li3mv
Kmkowie przy ut, piotrd Borowego t4", iznaczenie s'aw$ ZPnlmlT/OKk, oiwiadczam/y,
poniiej wskazane roboty budowlane.

w

Data wykonanla

lp.

W.ttogd

Rodral

... zl

L.

...

2.

miejscowotc

I

Daia rolpoeQcla

Drta zakoiazenla

Miel.ce
vrykonanL

odbiorca

brutto

.l brutto

doto

podpis wykonowLy lub osoby upowoinlonei

Oznaczenie sprawy t ZP 17 l20L7 l OKk
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Zalacznik nr 6 do SIWZ
UWAGAI

Mnielsze a4wiod.tenie

dolet 2at*zy(

do

otetu.

Ins$ut Meteorolotll i Gospodarki Wodnel
PaistwowY Instytut Badawczy oddzlal w Krakowle
ul. Plotra Borowego 14
3G215 Krak6w
zadania pn':

w zwiezku ze zfoieniem oferty w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na wykonanie
(garot)' poloionym na terenle tMGw-PtB w
,nemint potegaiqcy na wymlanE brai garuiloqch w budynku F
ie mam/y skierowanq
Kmkowle pny ul. plotn Borowego 74", oinaczenie swawy" ZPIT l^Ol7/OKk, o6wiadczam/y,
do realizacii zam6wienia poniiej wskazana osobq.

tp.

1.

lmle I narwlrko

Zrkres wykonywanyah

ctynnoici

Upaawnlenla

Podstaua dysponorrania ogo6ami
(lnfoamacja ewcntualnle w
rale.zenlul

kierownlk rob6t budowlanych

miejscowost i doto

podpis Wkonowcy lub osoby upowoznionei

oznaczenie sprawy tzP n 12017loKk
Strona 32 245

F (gordz)' potoionym no terene
Remont potegoiqcy no wymianie brum gdm^owych w budynku
IMGW-P\| w Ktokowie przy ul. Piotro Borowego 74'

zalacznik nr 8 do slWZ
STOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nl '..'........
(dalei takle:,,umowa")
zawarta w dniu .......................'.... w Krakowie
pomiqdzy:

|nstytutemMeteoro|ogiiiGospodarkiWodne.i-Paistwowym|nstytutemBadawczymzsiedzibqwwarszawie,u|.
prowadzonego
podlegna Gl, 01 - 673 warszawa, zarejestrowanym iwpisanym do Krajowego Rejestru Sqdowego
Relestru SAdowego'
przez Sqd Reionowy dla m'st. Warszawy, Xlll wydzial Gospodarczy Kraiowego
OOOOO62755, REGON: O0OO8O5O7 oraz

Nr

KRS:

NIP:525- 000-88-09, zwanym dalej "zamawiaiQcym"'

reprezentowanYm Przez:
1) .......................................

2l
zwanym dalei,,zamawiajEcym",
a
z

siedzibq w .....
NIP: ...................., REGON: .'..................

wpisanym do..........

"""",

dzialaiAclm osobiscie/reprezentowanym przez:

2l
zwanym dalei,,wykonawcq",
zwanymi dalei lqcznie ,,Stronami", a indywidualnie -,,Stronq"'

Umowazosta|azawartawwynikuprzeprowadzonegopostepowaniaoudzie|eniezam6wieniapubliczneSowtrybie
(t.j. Dz. U.
stycznia 2oo4 r. Prawo zam6wie6 pub|icznych
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawE z dnia 29
postepowanla "
2OL7 t., poz.I579l (dalej ,,ustawa Pzp"), numer

-

z

" "" " '-'- "

51'
PRZEDMIOT UMOWY

pn:,,Remont polegaiacy-na wymianie bram
1, zamawiajqcy zleca, a wykonawca przyjmuie do realizacji zadanie
przy ul' Plotra Borowego 14"
garaiowych w budynku F (carail, pioionym na terenle lMGw-PlB w Krakowie
istotnych warunk6w
w
specyfikacii
zostal szczegolowo opisany
(dalei: ,,pruedmiot umowy''), riZ,"co
'ati"s
umowy'
iam6wienia (dale1 takie: ,,slwz"), stanowiqcej zalqcznik nr l do niniejszej
Wykonania. Odbioru Rob6t
Techniczna
2. wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze SpecyfikacjQ
zalaczniki nr .'" do
stanowiEcymi
zam6wienia,
Budowlanych, przedmiarem rob6t Opisem przedmiotu
prawa' w rym
przepisami
obowiazujqcymi
oraz
specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia, zloionq ofertE
przepisami
p6in'
zm')'
poz'
z
290
r''
(Dz'
2015
z
U'
przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r' - Prawo budowlane
'aHe,
ppol. i normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanei'
prac objQtych umowE w spos6b optymalny technicznie i
3. Wykonawca zobowiazany jest oo wykonania wszelkich
przepisami technicznymi oraz wszelkimi innymi
ekonomicznie, zgodnie z wymaganiami, odnoSnymi procedurami i
ir6dfami wskazanymi w Umowie.

i

i

5. Wykonawca oSwiadcza, ie:

1)

posiada wymagane obowiqzujQcymi przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje
i osobowym;
budowlanvch oraz dysponuje niezbqdnym zapleczem technicznym
Oznaczenie sprawY:

ZP

do wykonania rob6t

17l2,l7lOKk
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w budynku F.(garai)' poloionym no terenie
Remont polegdiqcy nd Wmianie brom goroiowych
IMGW-PIB w Ktdkowie przy ul Piotrd Borowego 14"

2)dokonalzna|ezytqstarannosciaweryfikacjidostarczonejprzezzamawiajqcegodokumentacjiiniewnosido
niej iakichkolwiek zastrzeiei;
przeprowadzil wizjq lokalnE na terenie rob6t i w okolicy;
dokument6w;
zapoznal sie z warunkami wynikajEcymi z slwz i innych

3)
4)
5) zakres prac objety UmowQ jest bezsporny;
6) uwzglednil powyzsze czynniki w oferowanej cenie i nie widzi
i

przeszk6d

do

pefnei

terminowej realizacii Umowy'

92.
TERMIN REATIZAOI UMOWY

przedmiot umowy do dnia 22 grudnia 2017
1. Wykonawca zobowiqzuie siQ zrealizowa6

2.

dniachodponiedzialkudopi4tkuzwylqczeniemdniustawowowo|nychodpracy'
prace skladajEce
wvkonawca zobowiEzuje sie wykonad wszystkie

r' Prace bqdq prowadzone w

sie na

przedmiot umowy

w terminach i w zakresie przewidzianym w SlWz '

3.Protoko|arneprzekazanieWykonawcyterenurob6torazwszystkichdokument6w,okt6rychmowawSlust'2,

nastqpiwterminie3oniroooayclloodniazawarciaUmowy.Fakttenzostanieudokumentowanywp|semdo
przez

Wykonawce'
dostarczonym
wewnqtrznego dokumentu opisujqcego prowadzone roboty
terenu rob6t' rozpocznie roboty'
przekazania
liczqc od dnia
4. Wykonawca w terminie nie p6tniej nii 2 dni roboczych,
pracami budowlanymi nieokre$lonymi w Umowie' a kt6re
5. Wszystkie zadania zwiazane z realizacjq Umowy, w tym
uznaie sie za
#os6b zapewntajacy iei prawidlowe funkcjonowanie,
sq konieczne do realizacji utoncr"ni" ira.
z Umowy'
wchodzqce w zakres obowiqzk6w wykonawcy, wynikajqcych
przedmiotu umowy, potwierdzonego Protokofem

*

6. za dzie6 zako6czenia rob6t uznaie siq dzie6 odbioru
3.

ostatecznego odbioru, podpisanym przez obie Strony'
przez wykonawcq gotowosci do odbioru kot'icowego
za termin zakoiczenia uwaia sie datQ pisemnego zgloszenia

rob6t, potwierdzonq

,pir"r'

ln;p"ltora NiazJru

Inwestorskiego

lub osoby odpowiedzialne! ze

strony

prowadzone robotY'
Zamawiajqcego w wewnetrznym dokumencie opisuiqcym

53'
WYNAGRODZENIE

1.

ot'ryma - ztodnie z oferta wykonawcy wynagrodzenle
za naleiyte wykonanie przedmiotu umowy wykonawca
)' powiqkszone o podatek vAT w
w lqcznei wysokoici . .. zl netto (slownie

zlotych: """"""":"""""""""" """

zf, co daje.......'......', zl brutto (sfownie zfotych:
kwocie...
"

z- wy*groir"ni",'

,.
+.
5.

'

o

kt6rym mowa

" " "")'

w ust' 1' ma

charakter wynagrodzenia

ryczattowego

pomiar6w'
";irlr""tllllSi!;'e za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie kosztv, w tvm kosztv
budowy oraz

porzadkowych' koszty zwiazane z utrzymaniem zaplecza
zabezpiecze6, rouot przygotowawczych,
z wykonaniem
czy innych dokument6w powstalych w zwiqzku
koszty opracowania oorrt"na.tiipl*vionawczel
przedmiotu Umowy'
Umowy iczynnosci koniecznych do wykonania
przez
obie strony Protok6l odbioru ostatecznego'
jest
podpisany
Podstawq wystawienia faktury
podstawie
zostanie zaplacone przez ZamawiajEcego na
paragrafu
urt. f'nini"jrr"go
Wynagrodzenie okreglone
30 dni
w
terminie
odbioru ostatecznego'

r

faktury wykonawcv, po

poop,,*i' pii"t"oOit siony

Protokofu

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
kalendarzowych od dnia prawidlowo wystawionej faktury'
wskazanynafakturze.Przezdzie6zap|atywynagrodzeniarozumiesiedzie6obciaieniarachunkubankowego
2017 r'
przez Wykonawcq do dnia 31 Erudnia
zamawiajacego. Falcura zostanie wystawiona

s4.
KTEROWNIK EUDOWY/lNSPElfioR NADZORU

l.Wykonawcaprzedzawarciemumowyprzedloiyzamawiajqcemu'kopieuprawniefbudowlanych'dotyczeceos6b
ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania
bioracych udzial w reatizacii frr"amiot, umowy, dla kt6rych
uorawnie6.
Oznaczenie sprawy I ZP l7l20t7 /OKk
Strona :14 z 45

F.(garai)' poloionym no terente
Remont polegaiqcy na wymidnie brom goraiowych w budynku
pny ul Piotrd Borowego 74"
Ktokowie
IMGW-P\T w

2. wykonawca na czas realizacii przedmiotu umowy
Kierownika Budowy w osobie P.

- tj' na czas. wykonywania rob6t budowlanych ustanowl
"""""' posiadajEcego uprawnienia budowlane nr "" '

wskazany do pelnienia tej funkcji w ofercie Wykonawcy'

4.

zamawiajqcy na czas realizacii przedmiotu umowy

ustanowi
- ti' na czas wykonywania rob6t budowlanych
kt6ra bedzie

ze strony wykonawcy,
Inspektora Nadzoru tnwestorskilgo lub wskaie osobe odpowiedzialn4

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub osobie
reprezentowad zamawiajacego piiy reatizacil zadania. o osobje
Wykonawce drogE elektroniczn4 (e-mailem)'
odpowiedzialnej ze strony zama;ia;Ecego, zamawiajqcy zawiadomi
lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
5. Wszelka korespondencjq skierowanq przez zamawiajEcego

wykonawcyuznajesiQzaprawidlowoiskuteczniedorqczonq'ieielibqdziezfoionawsiedzibie/lubbiurze
stosowny wpis do wewnqtrznego dokumentu
Wvkonawcy, u Kierownika budowY, lub zostanie zamieszczony
opisujAcego Prowadzone robotY.
przedmiotu Umowy musi byi uzasadnione przez WykonawcQ
5, zmiana powolanej w ust. 1 osoby w trakcie realizacji
taka zmianq

zaakceptuje
wymaga' ;isemnej arceptac;i zamawiajacego. zamawiajqcy
bedA takie same lub
osoby
nowo wskazanej
wyl4cznie w6wczas, gdy kwalifikacje zawodowe i doSwiadczenie

w formie pisemnej

7.

i

postanowieniami slwz'
wyisze oC kwalifit<aclii doSwiadczenia wymaganych
propozycjq zmiany' o kt6rej mowa w ust 6' nie p6iniej
Wykonawca zobowiEzany .lest przedloiyc zamawiajqcemu

niiTdnika|endarzowychprzezp|anowaniemskierowaniadokierowaniarobotamiosobyinnejniiwskazanaw
wynikajQca z braku kierownictwa nad robotami
ust. 1. Jakakolwiek przerwa w iealizacii przedmiotu umowy
podstawy do
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy i nie moie stanowie
bedzie traktowana
zmiany terminu zakofczenia realizacii przedmiotu Umowy'

5s.
KONTAKT STROI{

realizacji przedmiotu umowy:
6. zamawiaiacy wyznacza nastepujEce osoby do kontaktu w sprawie

1)........................., tel.: ....'......, e-mail:
2l ......,.......,,.""'...., te1.: "...... .., e-mail:

realizacji przedmiotu umowy:
7. Wykonawca wyznacza nastqpujEce osoby do kontaktu w sprawie
1) .........................., tel.; ..."......, e-mail:
2l ..,,,............,,......., tel.i ..........., e-mail:

s6.
oBowlAzKl WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiqzanY iest do:

1)

protokolarnego przejqcia

i

zabezpieczenia terenu rob6t wraz ze znajdujAcymi siq

tam obiektami i

instalacjami;

2)

uzgodnieri z wfaiciwymi sluibami
dokonania wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy
Zamawiajqcego;

3)wyznaczeniakierownikabudowy,sprawdzeniaterenurob6tizg|oszeniawsze|kichuwagizastrzeiefw

4)

protokole Przejecia terenu rob6t;
roboty;
prowadzenia wewnqtrznego dokumentu opisujacego prowadzone

5)dostarczanianiezbednychatest6w,wynik6worazprotokol6wbada6'sprawozdariipr6bdotyczqclcn
realizowanego Przedmiotu Umowy;

6}usuwaniawsze|kichusterekiwadstwierdzonychprzeznadz6rinwestorski|ubosobeodpowiedzialnaze
stronyzamawiajqcegowtrakcietrwaniarob6twuzSodnionymprzezobiestrony,nied|uiszymlednakni2T
przypadkach, w czasie ustalonym wsp6lnie przez obie
dni kalendarzowych, . * u.ai.onlonvah technicznie
srony;
dokumentacji powykonawczei w 3 egzemplarzach w wersji

7)

przySotowania

i

przekazania zamawiajEcemu

papierowejorazw3egzemp|arzachwwersjie|ektronicznejnaplytachcD|ubDVD(p|ikizapisanew
formacie PDF);

oznaczenie sprawY I zP fi I 2or7 I oKk
Strona 35
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Remont polegoiqcy na wymionie brom

8)

kompletowanie

gdraiowch w budynku F (garai)' poloionym na terenie
IMGW-P\B w Krokowie pny ul, Piotro Borcwego 74"

w trakcie realizacji rob6t wszelkiei dokumentacji zgodnie z

przepisami ustawy Prawo

budowlane;

9)

rob6t, jak iza wszelkie
ponoszenia odpowiedzialnoSci za stan BHP, ochrone ppoz. i do26r mienia na terenie
powstale w trakcie trwania rob6t na terenie przejqtym od zamawiajqcego;
izkody

10}utrzymaniaterenurob6twna|eiytymporzqdkuistanietechnicznymorazwstaniewo|nymodprzeszk6d

komunikacyjnychorazusuwaniaiodpowiedniegosk|adowaniawsze|kichurzqdze6pomocniczychi
zbqdnych material6w, odpad6w i Smieci;

1L) umoiliwiania wstQpu

na teren rob6t

pracownikom organu nadzoru budowtanego

lub

osoby

odpowiedzialnejzestronyzamawiaiQcego,orazudostqpnieniaimdanychlubudzielaniainformacji
wymaganych ustawa;

dla zabezpieczenia budynku oraz
12) zabezpieczenia terenu rob6t plandekami lub foliami, w spos6b konieczny
jego wyposaienia przed degradacjQ w trakcie wykonywania robot;

13}usuwaniawtrybienatychmiastowymwsze|kichawariipowsta|ychwzwiqzku|ubprzyokazjiprowadzenia
dzialalno6ci podjetej w celu realizacji przedmiotu Umowy;

14) uporzqdkowania terenu po zakofczeniu rob6t'
2. Wykonawca przyjmuie pelnq odpowiedzialno66

L)
2)

za:

przeiqty teren od Zamawiajqcego od dnia iego protokolarnego przekazania wykonawcy;

podjQtei
wszelkie swoje dziafania i zaniechania zwiqzane z prowadzeniem dzialalnosci
dzialalno6ci;
tej
przedmiotu Umowy oraz wszelkie nastqpstwa

w celu

realizacji

3)pracewykonane,wtymwszelkiedziafanialubzaniechaniapodwykonawc6widalszychpodwykonawc6w
oraz osoby dzialajace na jego rzecz;

4)

przedmiotu Umowy prowadzonych na terenie
bezpieczedstwo wszelkich dziafaf podjqtych w celu realizacji

rob6tipozanim,wszystkichmetodpracyorazWszystkichprac,nieza|einieodjakiegoko|wiekzatwierdzenia
czy wyraiania zgody przez zamawiajqcego;

5)szkodyoraznastqpstwanieszczQs|iwychwypadk6wpracownik6wios6btrzecichpowsta|ewzwiqzkuz
prowadzonYmi robotami.

3. Wykonawca zobowiqzuie

sie w okresie rob6t do:

1}zapewnienianiezbqdnychzabezpieczeiprzedzabrudzeniem,zaIaniempoprzezodgrodzenieczQsci

2)

remontowanei od pozostalej czqici budynku;
utrzymywaniu czystosci miejsc skladowania material6w budowlanych'

jak r6wniei przez okres trwania gwarancii, wainQ
4. Wykonawca posiadac bedzie przez ca|y okres trwania Umowy,
jedno iwszystkie zdarzenia lacznie nie
umowq ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z suma gwarancyjna na
powinno obejmowai odpowiedzialno56 z tytufu szk6d
ni2sza nii...... zlotych (zgodnie z StwZ). ubezpieizenie to
rzeczowych i osobowych.
z dotychczas wia2acej
Jeieli w czasie trwania umowy zakoiczy siq ochrona ubezpieczeniowa wynikajaca

5.

Wykonawcqumowyubezpieczenia,*6*c.,smaonobowiqzekniezw|ocznieibezdodatkowegowezwania
umowy ubezpieczenia na zasadach
dostarczyd Zamawiajqcemu dokument potwierdzaiqcy zawartei nowej
w ust.4. Dostarczenie zamawiajacemu dokumentu potwierdzajEcego zawarcie nowel umowy
okreglonych

umowa'
ubezpieczenia nastqpi najp6iniej w dniu, w kt6rym koiczy sie dotychczasowa

97.
oBowlAzKl zAMAWIAJACEGO
zamawiajacy zobowiqzanY jest do:
protokolarnego przekazania terenu rob6t;

1)
2)

3)
4)

wykonawcf w okresie
iapewnienia niezbqdnej wsp6lpracy swoich pracownik6w z przedstawicielami
realizacii przedmiotu Umowy;
przez Wykonawcq;
niezwfocznego ustosunkowywania sie do problem6w zgfaszanych

zamawiajEcego przez cary
zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub osoby odpowiedzialnej ze strony
okres realizacji przedmiotu Umowy;
Oznaczenie sprawy

: zP
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12077

/OKk
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F (goroi)' potoionym na terenie,
Remont polegoiqcy no wmianie brdm goto^owych w budynku
IMGW-P\B w Krdkowie przy ul. Piotro Borowego 74"

5)
6)

jego naleiyteSo wykonania;
odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu
prace'
i
zapfaty wynagrodzenia za nalezycie wykonane odebrane

98.
UPRAWNIENIA

Z

TYTUTU GWARANOI I REKOJMI

jakosci w zakresie dotyczacym rob6t objetych
wykonawca iest zobowiqzany udzielid zamawiajacemu gwarancji
UmowE na okres 36 miesiqcy.

gwarancii jako3ci na materiaty oraz
Wykonawca zobowiqzany jest udzielie ZamawiajEcemu 35-miesiqcznei
urzadzenia bedzie dluisza'
zamontowane
lub
zamontowane urzadzenia. Jeieli gwarancla produclnta na materialy
obowi4zywai bQdzie gwarancja producenta.
po dnju podpisania protokolu odbioru ostatecznego'
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia nastqpnego
p6iniej nii w dniu zgloszenia gotowo(ci do odbioru
4. wyion.t., iUowiazuje sie prz"kar"6 zatawiajqcemu, nie
gwarancyjne (bez wypelnionej daty
ostatecznego, wystawione przez siebie w formie pisemnej dokumenty
postanowienia Umowy'
rozpoczqcia biegu terminu gwarancji), kt6re muszq uwzglQdniai
na sw6i koszt iryzyko wszelkich wad' jakie wystapia w

wy'tonawc" bqdzie odpowiedzialny za usuniqcie

gwarancji lub rekojmi'
wytonanych roaotach, kt6re uiawnia siq w czasie trwania okresu

rozmiiru odbywac siq bQdzie zawsze przy udziale wykonawcy na wniosek
powiadomienia Wykonawcy w formie
zamawiajEcego w terminie nie dfuiszym ni2 24 godziny od dnia
wyslanYm na
ustalenie wad, ich ilosci

i

e-mail

z pisemnym potwierdzeniem
telefonicznej pod numerem ........ lub na adres
Wykonawcy w terminie wskazanym w
przedstawiciela
sie
adres siedziby Wykonawcy. w razie niestawienia
wad'
zdaniu poprzedzajqcym Zamawiajqcy samodzielnie ustali zakres
przez Wykonawcq wad ujawnionych w okresie
przy
usuwaniu
iirony'rsiat"lq naitqpulqcy tryb postqpowania
gwarancji lub rqkojmi:

t)

2)

usuwane beda:
bezzwiocinie, po zawiadomieniu Wykonawcy przez zamawiajacego'
Umowy;
awarieuniemolliwiajqceeksploatacieprzedmiotu
wady stanowiQce zagroienie bezpieczefstwa os6b i mienia;
7 dni kalendarzowych' a
pozostale ujawnione wady lub niezgodnoici z Umowa usuwane bqdq w terminie

a)
b)

w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym przez strony'

s9.
ZAEEZPIECZENIE T{AIE2YTEGO WYKONANIA

UMOWY

wynagrodzenia brutto, ti'
zabezpieczenie naletytego wykonania umowy w wysokosci 10%
w art' 148 ust'1 ustawy Pzp'
kwotQ ............... zl (stownie: ....' zlotych) w iednej z form okreslonych
i w wysokoSci:
Zwroi zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy nastqpi w terminach

1. wykonawca wni6sl
2.

1)70%wartogcizabezpieczeniazostaniezwr6coneWterminie30dnioddniaprzekazaniaprzez

2)

wykonanych;
Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez ZamawiajQcego iako naleiycie
upfywu okresu rqko'miza wady'
dnia
od
15
dni
w
ciEgu
zwr6cone
30%wartosci zaberpleii"nia rortanie

3.zabezpieczeniesluiypokryciuroszczeiztytu|uniewykonania|ubniena|eiytegowykonaniaUmowy,atakie
roszczef

z

tytulu rekojmi

za

wady'

5 10.
WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

Pracena|eiyzrea|izowaczgodniezobowiqzujqcymiprzepisamiprawainormamitechnicznymiorazwymaganiami
jest odpowiedzialny za jako56
dokumentacji projektowej, a takie zasaiami sztuki budowlanej. wykonawca
wykonywanychrob6torazzazgodno6irealizaciiz2a|eceniaminadzoruinwestorskiegoIubosobyodpowiedziaInej
wykonania i odbioru rob6t oraz z zasadami
ze strony zamawiajqcego, z obowiqzujqcymi wirunkami technicznymi
sztuki budowlanej.
wlasnych'
2. Wykonawca zobowiqzuie siq zrealizowad przedmiot Umowy z material6w
w budownictwie, zgodnie z
istosowania
obrotu
do
powi;ny
dopuszczone
byi
Z
w
ust.
mowa
J. Materialy, o kt6rych
tJ.
z 20!6 r', poz. 1570) oraz posiadad
przepisami ustawy z dnia 16 kwietni; 2004 i. o wyrobach budowlanych (Dz.
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lub deklaracie zSodnosci oraz
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoSci
na kaide iadanie
wykonawca
dokument6w'
posiadania
takich
atesty, leieli inne przepisy wymagaie
powyisze
material6w
wskazanych
do
w
stosunku
okazad
Zamawl4qcego lub inspektora nadzoiu' ioOowiqzany

l.

dokumenty.
w Specyfikacji Technicznej
Materialy, o kt6rych mowa w ust. 2 powinny odpowiadae wymaganiom okreslonym
parametry'
Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych oraz posiadad okre!lone tam

i.WykonawcagwarantujewykonanieprzedmiotuUmowyprzezosobyoodpowiednichkwaIifikacjachzawodowych
iponosi odpowiedzialnoii z tego tytulu.

9lX.
PERSONET WYKONAWCY

l.wykonawcazobowiazanyjestzapewnidwykonanieikierowaniewszystkimipracamisk|adaj4cymlsiqna
przedmiot umowy przez osoby posiadajqce stosowne kwalifikac.ie zawodowe i uprawnienia'
wskazane w
2. Wykonawca zobowiazuie sie skrerowac do kierowania budowQ i/lub robotami budowlanymi osoby
musi bve
umowy
realizacii przedmiotu
Ofercie Wvkonawcy. zmiana kt6reikolwiek ze wskazanych os6b w trakcie
przez zamawiajEcego. zamawiajacy zaakceptu.ie takE
uzasadniona przez wykonawcq na pismie izaakceptowana
wtedy, gdy kwalifikacje i
zmianq w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, ale wyfacznie
idoSwiadczenia wymaganych w
doswiadczenie wskazanych os6b bedq takie same lub wyisze od kwalifikacji
l lub ust' 3
slwz. osoby te majq obowi4zek zloienia dokument6w, o kt6rych mowa w 5 4 ust'

3.wykonawcazobowiEzujesiq,iepracownik/pracownicywykonujqcyczynno6ci'dlakt6rychzamawiaj4cyokreSlif
takiwarunekws|Wz,bedEwokresierea|izacjiumowyzatrudnieninapodstawieumowyopracgwrozumieniu
1665 z p6in zm )'
przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks prac"y (Tekstjedn': Dz' U 'z2OL6("poz'
kontrolnych wobec
4. W trakcie realizacii zam6wienia zamawiajEcy uprawniony jest do wykonywania czynno{ci
podstawie
przez wykonawcq lub podwykonawcq wymogu zatrudnienia na
Wykonawcy odnosnie spelniania

umowyopraceos6bwykonujqcychwskazaneprzezzamawiajEcegoczynnosci.zamawiajEcyuprawnionyjestw
szczeg6lnoSci do:

1)iEdaniaoswiadczefiidokument6wwzakresiepotwierdzeniaspe|nianiaww.wymog6widokonYwaniaich
oceny,

5.

2)iqdaniawyia6niefwprzypadkuwqtpliwosciwzakresiepotwierdzeniaspefnianiaww'wymogow'
3) przeprowadzenia kontroli na mieiscu wykonywania uslug'
w wyznaczonym w tym
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na kaide wezwanie Zamawiajqcego

wezwaniuterminie,przedloiyzamawiajqcemuwskazaneponiie,dowodywce|upotwierdzeniaspe|nienia
lub podwykonawcq os6b wykonujqcych
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ przez Wykonawcq
wskazane przez ZamawiaiAcego czynnogci:

1)oswiadczenieWykonawcyIubpodwykonawcyozatrudnieniunapodstawieumowyopracqos6bwYkonuiacych

czynnoSci,kt6rychdotyczyWezwaniezamawiajqcego.oswiadczenietopowinnozawieraiwszczeg6lnolci:
wskazanie, ie objQte
dokfadne okreslenie podmiotu sklada.iaceSo oswiadczenie, datq zloienia oswiadczenia,

pracq wraz ze wskazaniem liczby tych
wezwaniem czynnosci wykonujE osoby zatrudnione na podstawie umowy o

os6b,rodzajuumowyopracqiwymiaruetatuorazpodpisosobyuprawnionejdozloieniaoswiadczeniawimieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
2) Poswiadczonq za zgodnoSi

z

oryginafem odpowiednio przez Wykonawcq

lub

podwykonawce koplQ

umowy/um6wopracqos6bwykonujEcychczynnoSci,kt6rychdotyczyww'oswiadczeniewykonawcylub
jezeli zostal sporzEdzony)' Kopia
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujEcym zakres obowiqzk6w'
ochronq danych osobowych
umowy/um6w powinna zostai zanonimizowana w spos6b zapewniajqcy
(. o ochronie danych osobowych lti' w
pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia LggT
szczeg6|noScibezimion,nazwisk,adres6w,nrPEsELpracownik6w).Informacjetakiejak:datazawarciaumowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byd moiliwe do zidentyfikowania'

oznaczenie sprawy I ZP /7l29l7lOKk
St.o.a

3E

r46

(gorai), polo^onym nd terenie
Remont polegdiqcy no wymianie brdm gord1owch w budynku F
IMGW-PIB w Krdkowie przy ul. Piotro Borowego 74"

przedmiotu umowy' przedstawi

Wykonawca naip6iniej w ciqgu 3 dni od dnia realizacji danego etapu
zamawiajQcemuwykazos6bzatrudnionychnapodstawieumowyopracezewskazaniemimieniainazwiskadanej

osobyorazwymiaruczasupraq.osobytemuszqbradudzialwrea|izacjiprzedmiotuumowy.wykonawca
zobowiEzanyjestdobie2EcejaktuaIizacjiww.wykazu.WykonawcaprzedstawiazamawiajqcemuzaktuaIizowany
po zmianie os6b ujetych w wykazie'
wykaz niezwlocznie, nie p6iniej nii w kolejnym dniu roboczym
o kt6rej mowa w ust' 2 nie p6iniej nit 7 dni
7. Wykonawca powinien przedlolyd zamawialqcemu propozycrq zmiany,
przedmiotu umowy wynikajqca z braku
roboczych przed planowanq zmianE. Kaida przerwa w realizacii
wzglqdu na czas iej trwania, bqdzie
kierownictwa budowy lub rob6t, lub braku narzqdzi, lub urzqdzerl, bez

traktowanajakoprzerwapowsta|azwinywykonawcyiniemoiestanowidpodstawydozmianyterminu
zakoficzenia rob6t,
5 12.

FODwlIKONAWCY

1.
2.

podwykonawc6w w zakresie okreSlonym w
Wykonawca moie przy realizacji przedmiotu umowy korzystai z
ofercie wykonawcl.
podwykonawstwo:
zamawiajqcy ustanawia nastepuiqce wymagania dotyczqce umowy o

1}TerminzaptatywynaSrodzeniaPodwykonawcyIubda|szemuPodwykonawcyniemoiebyid|uiszynii30
dnioddniadorQczeniawykonawcy,Podwykonawcy|ubda|szemuPodwykonawcyfaktury|ubrachunku,
dostawy' uslugi lub
potwierdzaiqcych wyronanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcl:
roboty budowlanei;

2}Przedmiotemumowyopodwykonawstwojestwy|qczniewykonanie,odpowiednio:rob6tbudowlanych,
umowe zawartq pomiqdzy
dostaw lub uslu& kt6re itanowiq czqSci przedmiotu umowy okreslonego
ZamawiajEcym a Wykonawcq;

g) wyroninie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej taklm poziomie
i powinno
jakoSci, jaki wynika z niniejsze! umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq
w SIWZ;
odpowiadaC stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre6lonym

przedmiotu

4) okres odpowiedzialno5ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
umowyopodwykonawstwoniebqdziekr6tszyodokresuodpowiedzia|noscizawadyprzedmiotu

umowy,zagwaranlowanegonamocyniniejszejumowyprzezWykonawcqwobecZamawiajacego;
na jego
s) poawykonawca lub dalszy Podwykonawca s4 zobowiazani do przedstawiania zamawiajqcemu(oryginaty
podwykonawstwo
o
iqdanie dokument6w, ofwiaicze6 iwyjagnier'l dotyczAcych realizacji umowy
|ubkserokopiedokument6wmuszqbydpo6wiadczonezazgodno5dzorygina|emprzezPodwykonawce|ub
dalszego PodwYkonawcq);

5)PodwykonawcaIubda|szyPodwykonawcazobowiqzanisawokresiereaIizacjiumowyopodwykonawstwo

3.

okreJlil taki warunek w slwz,
do zatrudnienia pracownkjw wykonuiqcy czynnosci, dla kt6rych zamawiajacy
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy;
na podstawie umowy o pracq w rozumieniu przepis6w ustawy 2 dnia
odpowiednie zastosowanie znajduje 5 8 ust S' i ust T'
Umowa o podwykonawstwo nie moie zawierad postanowied:
wykonawcy lub
t) uzileinialqcych uzyskanie przez Podwykonawcq lub dalszego Podwykonawcq zapfaty od

Podwykonawcyzawykonanieprzedmiotuumowyopodwykonawstwoodzap|atyprzezzamawiajacego

wynagrodzenia Podwykonawcy;
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawcq

2)uzaleiniajEqchzwrotkwotzabezpieczeniaprzezwykonawcqPodwykonawcy'odzwrotuzabezpieczenia

4.

naleiytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiaiqcego'
rob6t budowlanych oraz
zawarcie umowy o podwykonawstwo z PodwykonawcE lub dalszym Podwykonawcq
powy2szym:
z
w
zwiazku
zmiana tych um6w wymaga kaidorazowej zgody zamawiajacego.
lub dalszy Podwykonawca' zamierza'iqcy zawrzec umowq o

1)

Wykonawca, Podwykonawca
podwYkonawstwo,ktorejprzedmiotemsarobotybudow|aneobjQteniniejszEumowEbadiichcze6e(a|bo

zamierzajEcdokonaezmianywtakiejumowie)obowiqzanyjestdoprzed|oieniazamawiajEcemuprojektutej
pro'ektu jej zmiany)' przy czym
umowy (a w przypadku ptanotanej zmiany umowy o podwykonawstwo na zawarcie umowy
Wykonawcy
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiEzany dofqczyd zgodq
tej umowy)'
planowana
zmianq
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy (bEdi zgodq na
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Przedfoiony proiekt umowy

o

podwykonawstwo

obowiazujQcymi przepisami prawnymi, w szczeg6lnolci

(bqdi projekt

jej

zmiany) musi byd zgodny

z

za6 z ustawa Prawo zam6wier{ publicznych;

projektu

2) Zamawiajqcemu przysruguie prawo zgloszenia pisemnych zastrzeiei do przedstawionego
umowyopodwykonawstwo(atakieprojektujejzmiany)wszczeg6lnoSciwsytuacji'okt6rejmowawart'

przedstawienia mu projektu
143 b ust. 3 ustawy prawo zim6wieri publicznych, w terminie 14 dni od dnia
przez
zamawiaiAcego pisemnych zastrzeiei do
teiie umowy (projektu jej zmiany)' Niezgloszenie
(a
takie do proiektu jej zmiany) w tym terminie
przedloionego projektu umowy o podwykonawstwo
uwaiane bedzie za akceptacjQ proiektu umowy przez ZamawiajEcego;
o podwykonawstwo lub do
3) w przypadku zgloszenia irzez Zamawiajqcego zastrze2ef do proiektu umowy

projektu

jej zmiany, 14 dniowy termin, o kt6rym mowa powyiej w pkt 2' liczy siq na nowo od

dnia

jej zmian;
przedstawienia poprawionego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedloiy Zamawiajqcemu
(bqdi jej
poswiadczona za zgodno66 z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

4)

jej zawarcia.
imiany), kt6rej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
(jej zmianyl w sytuacji' o K6rei
zamawiajEcemu przysfuguje prawo pisemnego sprzeciwu do tejie umowy

od dnia przedstawienia mu
mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zam6wie6 pub|icznych, w terminie 14 dni

do tejie

te,iie umowy (projektu jej zmiany) Niezgfoszenie przez zamawiaiqcego pisemneSo sprzeciwu
umowyopodwykonawstwo(projektuiejzmiany)wtymterminieuwaianebedziezaakceptacjetejumowy
(lub projektu jej zmiany) przez zamawiajqcego.

5.

a Podwykonawca oraz do
Procedurq okrejlonA w ust.4 stosuje sie do wszelkich zmian um6w miqdzy wykonawce
przez wykonawcq
Niewypelnienie
um6w.
jak
tych
r6wnle2 do zmian do
um6w z dalszymi Podwykonawcami,
usuniecia
od
wykonawcy
iqdania
podstawe
do natychmiastowego
obowiqzk6w okreilonych powyiej stanowi
innych
wyklucza
postanowienie
nie
Ninie;sze
danego podwykonawcy (dalszego iodwykonawcy) z terenu budowy.
uprawniei Zamawiajqcego, okreSlonych w Umowie.

jest przedloiyd zamawiaiacemu
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiqzany
kt6rej przedmiotem sE
podwykonawstwo'
o
umowy
poswiadczonq 2a zgodnosd z oryginalem kopiq zawartej
podwykonawstwo (bAdi projekt iej
dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Przedloiona umowa o
zaS z ustawq Prawo zam6wieh
prawnymi,
w
szczeg6lnolci
przepisami
zmiany) musi byi zgodna z obowiQzujacymi
publicznych.

7.

Podwykonawcy, z zastrzeieniem,
Zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego

iewprzypadku,gdyzmianieulegaPodwykonawca,napodstawiekt6regozasob6wWykonawcawykazal
spelnieniewarunk6wudzia|uwpostqpowaniu,nowyPodwykonawca|ubwykonawcamusidysponowaeco
najmnie'potencja|empodmiotuzastqpowanego,wzakresie,wiakimpodlega|badaniunaetapieocenyspe|nienia
warunk6w udziaiu w Postepowaniu.

dalszemu Podwykonawcy wykonania czq(ci przedmiotu umowy nastepure
o kt6rym mowa w art'
w trakcie jej realizacji, wykonawca na iqdanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie,
potwierdzaj.ce
brak podstaw
prawo
lub
dokumenty
zam6wiei publicznych, lub o5wiadczenia
ZSa ust. ustawy
stwierdzi' ie
gdy
przypadku,
zamawiajqcy
wykluczenia wobec tego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy' W
wykonawca
podstawy
wykluczenia,
wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzq

8. Jeieli powierzenie Podwykonawcl lub

i

obowiQzany

g.

lest

zastqpid teSo Podwykonawcq/dalszego Podwykonawcq

lub

zrezygnowa6

z

powierzenia

wykonania czqsci przedmiotu umowy Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy'
powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowied2ialnoSci
za naleiyte wykonanie umowy.

stanowi4cych
lO.Zmiana Podwykonawc.y lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych,
zgoda
wymagana
przedmiot umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale iest na dokonanie takiei zmiany
Zamawiajqcego.

ll'zmianazakresurob6twykonywanychprzezPodwykonawc6w,Przypomocykt6rychWykonawcarea|izuje
przedmiot umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla prawidfowej realizacii przedmiotu umowy i o ile nie
narusza

to postanowief niniejszego paragrafu.

Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca powiadomi osobe odpowiedzialnE ze strony zamawiaiEcego lub Inspektora
pracy
na terenie budowy'
takiej
i
o
rozpoczeciu
pracy
Podwykonawcy
kaidego
dacie rozpoczqcia
o zamierzonej'bqdzie
Podwykonawcy,
kaidego
i
uchybienia
zaniechania
za
dzialania,
w pelni odpowiedzialny
13.Wykonawca
jakby to byfy
pracownik6w,
tak,
lub
przedstawicieli
i
ich
dalszego Podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy

12.

dzialania lub uchybienia wykonawcy.
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bqdz
14. Jeieli zatwierdzony przez ZamawiajEcego zgodnie z Umowq Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca)
nie
dokonuje
Wykonawca
ie
z
oswiadczeniem,
do
Zamawia.iqcego
zgfoszony dostawca lub uslugodawca wystapi
przez
platnoJci za wykonane prace lub roboty, kt6re zostaly odebrane i poswiadczone do zapfaty w fakturze
w6wczas
iqdania,
takieSo
zasadnoSd
przedstawiciela zamawiaiqcego, uslugi lub dostawy udokumentuie
powiadomienia
iamawia;4cy wezwie Wykonawcq do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorqczenia takiego

i

dowod6w, ie:
1) sumy nale2ne Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) za prace lub roboty oraz wynagrodzenie
naleine dostawcy lub uslugodawcy, zostaly zaplacone;
2) zobowiAzanie do zapfaty wygasfo w inny spos6b nii poprzez zaplate;
3) zobowiazania Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) nie sE wymagalne;

Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zostafy zgloszone roszczenia zwiEzane z
niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem przez niego umowy o podwykonawstwo'
(lub dalszemu
15. Jeieli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowod6w, ie sumy naleine Podwykonawcy
podwykonawcy), dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaplacone albo, ie zobowiazanie do zapfaty wygaslo,
publicznych, po
w6wczas Zamawiajecy, z zastrzeieniem art. 1.43c ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zam6wie6
potwierdzeniu kwoty przez przedstawiciela zamawiajacego, zaplaci na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy), dostawcy lub uslugodawcy nalein4 kwotq. zaplata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
po zapfaceniu naleinosci
rozliczana iest niniejsza umowa miqdzy wykonawca a zamawiajacym. zamawiajEcy
bQdzie miaf prawo
ustugodawcy
lub
dostawcy
(lub
Podwykonawcy),
dalszego
bezpo6rednio dla Podwykonawry
potrEcid
r6wna
tej naleinosci
kwote
badi
kwoty,
skorzysta6 z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy do tej
na rzecz
przez
zamawiaiacego
zapfaty
z wierzytelnosci wykonawcy wzgledem zamawiajEcego. Po dokonaniu
powolywania
wobec
siq
do
uprawniony
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) wykonawca nie bedzie
nie
zamawiajQcy
kt6rych
o
(lub
dalszego Podwykonawcy),
zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy
powyiej.
opisanego
po
wezwania
dorQczeniu
zostat poinformowany przez wykonawcq w terminie 7 dni
zasadnoici lub wysoko6ci naleinej zapfaty, albo
odnosnie
16.Jeieli zaistniejE zasadnicze wqtpliwoici ZamawiajEcego
tei odnosnie podmiotu, kt6remu platno6e siq naleiy, zamawiajEcemu bedzie przyslugiwalo prawo zloienia do

4) wobec

depozytusqdowegokwotypotrzebneinapokryciewynagrodzeniaPodwykonawcy(|ubda|szegoPodwykonawcy),
dostawcy lub usluSodawcy. Po zfoieniu do depozytu sadowego zamawiajecy bQdzie uprawniony do dokonania
potracenia kwoty r6wnej kwocie zloionej do depozytu sEdowego z wierzytelnodcia wykonawcy wzglqdem
Zamawiajqcego.

lT.wprrypadku,Sdyzamawiai4cyzap|aciPodwykonawcy(da|szemuPodwykonawcy)jakqko|wiekkwotqztytu|u

Kodeksu cywilnego i nastqpne, Zamawiaiqcy bqdzie
uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzglqdem Wykonawcy w pelnei wysokosci, tj. obeimujacej
zaplaconq naleino{i gl6wnq oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji'

solidamej odpowiedzialno6ci przewidzianej

w art.5471

iqdai od wykonawcy zmiany, albo odsuniqcia Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcv
od wykonania przedmiotu umowy, jeieli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, kt6rymi dysponuje
podwvkonawca i/lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajE warunk6w lub wymaga6, okrejlonych w slwz.

18. Zamawiajqcy mo2e

5 13'
ODBI6R RO86T

1.

Warunkiem dopuszczenia do odbioru koncowego jest przedloZenie przez Wykonawcg stosownych dokumentOw,

w

szczeg6lno(ci atest6w wbudowanych material6w

i

certyfikat6w pomiar6w oraz pr6b wymaganych

technicznymi warunkami wykonania i odbioru rob6t.

2. Wvkonawca zobowiqzany jest zgfosie na pismie zamawiaiqcemu gotowoid do odbioru rob6t na 7

3.

kalendarzowych przed dniem rozpoczqcia tego odbioru'
Ustala sie nastepujqce rodzaje odbior6w:
odbi6r rob6t zanikaiqcych lub podlegajEcych zakryciu;

4.

Odbi6r rob6t zanikajEcych lub podlegajqcych zakryciu odbywa siq na zasadach:

dni

1)
2) odbi6r ostateczny;
3) Odbi6r po okresie rqkojmi.

Oznaczenie sprawy
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F (goroi)' poto^onym no tercnie
Remont polegdiqcy no wymionie brom goroiowych w budynku
IMGW-P\B w Krokowie pny ul. Piotm Borcwego 74"

1)Wykonawcazobowiqzanyjestzawiadomiizamawiajqcegoowykonaniurob6t.zanikajQcych|ub
pod|egaiqcychzakryciuzwyprzedzeniemumoiliwiajqclmichsprawdzenieprzezinspektoranadzorulub
osobe odpowiedzialne ze strony ZamawiajEcego;
3 dni roboczych od
hspektor nadzoru lub osoba odpowiedziaina ze strony zamawiajecego w terminie

2)

lub zanikaiacych iw
dnia otrzymania zawiadomienia dokona oglQdzin rob6t podlegajqcych zakryciu
przypadkuprawidloweSowykonaniatychrob6twpisemdowewnqtrznegodokumentuopisujqcego
prowadzone roboty, zezwoli na ich zakrycie;

3)wprzypadkuniepowiadomieniainspektoranadzoru|ubprzedstawicie|izamawiajqcego,ieczeSirob6t
u|egazakryciu|ubzanikowibadinieuzyskaniazgodyinspektoranadzoru|ubosobyodpowiedzia|ne'ize
nadzoru lub osoby odpowiedzialnei
strony zamawiajEcego na zakrycie tych iob6t, na wniosek inspektora

zestronyzamawiaiqcego,wykonawcanasw6jkosztdokonaodkrywek,ods|oniqi|ubodwiert6wwce|u

5.

jest doprowadzie roboty
sprawdzenia prawidlowoici wykonania rob6t, a po sprawdzeniu zobowiEzany
na sw6j koszt do Prawidlowego stanu'
niedochowania przez Wykonawcq w
Jakakolwiek pri"r*. ,u realizac.ii przedmiotu Umowy wynikajQca z
pkt 1)' bedzie traktowana iako przerwa wynikla z
odpowiednim terminie obowi4zkr, o ftOrV. mowa w ust 4

prryczynza|einychodWykonawc}iniemoiestanowidpodstawydozmianyterminuzakoficzeniarea|izacji

6.

7.

przedmiotu Umowy.
przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu
Odbi6r ostateczny ma na celu przekazanie zamawiajAcemu
w przepisach pr6b technicznych'
przewidzianych
jego naleiytego wykonania i przeprowadzeniu
Wykonawca przekaie zamawiajqcemu
ostatecznego
Nie p6iniej nii w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
sporzqdzone w iqzyku polskim dokumenty:
atesty oraz certyfikaty materiat6w i urzEdzen;
protokofy izaiwiadczenia z przeprowadzonych pr6b, badad isprawdzeri;
opisem przedmiotu
wykonania przedmiotu Umowy

1)
2)
3i

4)
5)

Oi

z
zgodnosci
zam6wienia,obowiazujaclmiprzepisami,normamiistandardamiorazzasadamisztukibudow|anej;
oiwiadczenie Wykonawcy

o

wewnetrzny dokument opisujqcy prowadzone roboty w oryginale;
dokumentacjQPowYkonawczq;
podwykonawc6w wraz z kopiami
zestawienie naieinojci dla wszystkich podwykonawc6w lub dalszych

wystawionychprzeznichfakturorazdowodamidokonaniap|atnodcinarzeczpodwykonawc6w|ub

7)

podwykonawc6w' ie
dalszych podwykonawc6w i oEwiadczeniami podwykonawc6w lub dalszych
roszczei finansowych wobec
otrzvmali oni nalezne im kwoty wynagrodzenia, tym samym nie zgtaszaiq
wykonawcy lub PodwYkonawcY;
jeieli sQ one wymagane w oplsle
inne niezbqdne do rozpoczqcia odbioru ostatecznego dokumenty'

przedmiotuzam6wienia,wszczeg6|no5ciwSpecyfikacjiTechnicznejwykonaniaiodbioruRob6t
BudowlanYch.

S.odbi6rostatecznyjestprzeprowadzanykomisy!nieprzyudzialeprzedstawicie|izamawiajacegoiWykonawcy.

g.zodbiorurob6tstronysporzqdzajqprotok6lostatecznegoodbiorurob6t,podpisanyprzezobiestronyUmowy.

odbi6rbqdiodmowaprzezzamawialqcegodokonaniaczynno5ciodbiorunastqpiwterminieTdni
kalendarzowych od dnia rozpoczqcia odbioru rob6t'
nie wykonal przedmiotu Umowy w
lO.zamawiajqcy ma prawo odm6wi6- przystEpienia do odbioru, ieieli wykonawca
cafolci lub nie przedstawil dokument6w, o kt6rych mowa w ust' 7'

I

14.

KARY UMOWNE

1.

umownej:
zamawiajqcy bqdzie uprawniony do iEdania od Wykonawcy zaplaty kary

r)

za nilwykonanie lub inne okreslone

w pkt 2-11 ninieiszego ustqpu nienaleiyte wykonanie umowy

przez

Wykonawcqzprzyczyn|eiacychpojegostronie.wwysokoScilo%wynagrodzeniabrutto,okt6rymmowa

wS3ust. l Umowy;
2}zaop6inieniewrea|izaciiprzedmiotuUmowywstosunkudoterminu,okt6rymmowawS2ust'4Umowydziei
brutto, o kt6rym mowa w S 3 ust' 1 Umowy - za kaidy rozpoczqty
w wysokosci O,5yo wynagrodzenia

3)

op6inienia;
terminu' o kt6rym mowa w 6 2
za op6inienie w rozpoczqciu realizacii przedmiotu Umowy w stosunku do
l Umowy-za kaidy
ust.4 Umowy - w wysokos.i O,Ot% *yn"gtodzenia brutto, o kt6rym mowaw S3 ust'
rozpoczqty dziei oP6inienia;

oznaczenie sprawyt
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4)
5)

O'5% wynagrodzenia
za op6inienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysoko6ci
w S 3 ust. L Umowy - za kaidy rozpoczety dzie6 op6inienia;

brutto' o kt6rym mowa

przy odbiorze lub

za op6inienie w usunieciu wad lub niezgodnoici z Umowq stwierdzonych
3 ust'
gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto' o kt6rym mowaw 5

6)

kaidy rozpoczQty dzieri op6inienia;
w przypadku naruszenia warunk6w okreslonych w 5 11 ust 3 Umowy

-

l

w

okresie

Umowy-za

w wysokoici 1000'00 zl za kaidy

stwierdzonY PrzYPadek;

7}zanieprzed|oienieoswiadczeilubdokument6wokre3|onychws11ust.5Umowywwysokosci1000,00zl
okre6lonego w 510 ust 5 Umowy'
za kaidy rozpoczqty dzie6 op6inienia, w stosunku do terminu
z obowiazku wykonania przedmiotu
Naliczenie przez zamawiajacego kary umownei nie zwalnia Wykonawcy

jakichkolwiek innych obowi4zk6w wynikajqcych z umowy, za wyiqtkiem przypadku odstapienia
od Umowy tub nienaliczanie kary za niewykonanie Umowy'
otrzymania przez Wykonawcq wezwanla
Termin platnosci kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia

umowy ani tei

z

do zaPlaty.

potrqcania kar umownych z wynagrodzenia
zamawiajicy, o ile dokona takiego wyboru, jest upowalniony do
naleinego WYkonawcy.
5. Nieza|einieodzap|atykaryumownej,zamawiajacymoiedochodzi6naprawieniaszkodywpozosta|ymzakresie
na zasadach 096lnych.

I

15.
oDsrAPlENlE OD UMOWY

1.

przypadku:
zamawiajacemu przysluguje prawo odstqpienia od Umowy w
bez uzasadnionych przyczyn i nie
Jeieli wykonawca nie rozpoczd ro;6t w terminie okreslonym w Umowie,

1)

rozpocz4|ichpomimowezwaniazamawiajEcegowterminieTdniroboczychoddniaotrzymaniaWezwania
pomimo wezwaf
lub przerwal roboty z przyczyn nietateinyctr od zamawiajEcego inie wznowif ich

2)

zamawiajqcy zachowa prawo do
zamawiajacego przez okres dfuiszy nii 5 dni roboczych. w takiei sytuacji
pkt
1
i 3 Umowy;
iadania zaplaty kar umownych przez wykonawcq zgodnie z 5 14 ust' 1
nie lezy w interesie publicznym,
Zaistnienia istotnej zmtany ;koiiczno6ci powodujqcej, 2e wykonanie umowy

czegoniemoinaby|oprzewidziedwchwi|izawarciaUmowy,|ubda|szewykonywanieUmowymo,egrozie

3)
4)

publicznemu;
istoinemu interesowi bezpiecze6stwa paistwa lub bezpieczeistwu
Wykonawcy;
przeciwko
egzekucyjne
postepowanie
Jeieli zostanie wszczete

przeprowadzanej w celu
Jeieli Wykonawca przystqpi do likwidjcji swojei firmy z wYjqtkiem likwidacji
przeksztalcenia lub restrukturyzacji;

5)
6)

Jeieli Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie

z

Umowa

i

dokumentacja technicznq lub

tei

nienaleiycie

wykonuje swoie zobowiazania umowne;

przekraczaj4cego 10 dni
op6inienia przedloienia dokument6w, o kt6rych mowa w 511 ust.5 Umowy,
roboczych;

7)
8)

zmiany podwykonawcy bez pisemnej zgody zamawiajqcego;
podwykonawcl
Koniecznosci wiecei niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zapfaty

lub

dalszemu

podwykonawcyIubkoniecznoscidokonaniabezposrednichzap|atzasumQwiQkszanii5%wynagrodzenia
brutto, okreslonego w S 3 ust. l Umowy;

2.odstEpienieodumowypowinnonastapicwformiepisemnejpodrySoremniewa2nosciipowinnozawierai o
30 dni od powziecia wiadomogci
uzasadnienie. ZamawiajAcy moie odstApii od Umowy w terminie

3.

okoliczno(ciach uzasadniajqcYch odstEpienie od Umowy'
nastepu.iqce postanowienia
W przypadku odst4pienia oo umowy wykonawcq oraz zamawiaiacego obciaiajq
szczegolowe:

1'}wewsp6|nieuzgodnionymterminiestronyzinwentaryzujqprzedmiotUmowy,zdokonaniategozostanie
odstapienia' kt6ry bQdzie stanowil
sporzqdzony szczegolowy protok6l rob6t w toku wedfug stanu na dzief
podstawq wzajemnych rozliczef Stron;

przedmiotu Umowy moga brac udzial podwykonawcy lub dalsi
2)
' w czynnosciach ileinwentaryzacii
zloiE w tej sprawie pisemny wniosek wraz ze stosownym uzasadnieniem;
podwykonawcy, o
gdy
3) W przypadku, wyt<onawca uihyla siq od udzialu w inwentaryzacji' o kt6rej mowa w pkt 1' zamawia'iacl
moie dokonad inwentaryzacji samodzielnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy;
oznaczenie sprawy
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(garai)' poloionym na terenie
Remont polegaiqcy na wymionie brom qoroiowych w budynku F
\MGW-P\B w Krdkowie pzy ul. Piotrd Borowego 74"
do porozumienia stron w
W przypadku, gdy czynnoici inwentaryzacji przedmiotu Umowy nie doprowadzq
w tej sprawie nastapi
kwestii ostateiznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy, rozstrzygniecie

4)

zgodnie z 5 19 ust. 2 Umowy;

5)Kosztzabezpieczenieterenurob6t,Wtymwsze|kieniezbqdneop|aty,ponosistronawinnaodstEpieniaod
wyroku
przejQcia tego terenu przez nowego wykonawcq lub uprawomocnienie siq
Umowy, do dnia

pkt 4;
sQdowego stanowiacego rozstrzygniqcie, o kt6rym mowa w

pkt 5' odpowiada strona
szkody powstale na terenie rob6t w okresie' o kt6rym mowa w
winna odstqpienia od UmowY;
gwarancii jako6ci'
W zwiqzku ostawienia od Umowy, jej postanowienia, dotyczace rqkoimi za wady i
naleinosci
wzajemnych
zachowujq moc. Pozostale zobowiqzania umowne wygasaiE z chwilE uregulowania
sie
uprawomocnienia
z
dniem
finansowych Potwierdzonych podiisanym protokolem rob6t w toku albo
w
sposdb
reguluje
Umowa
wyroku stanowiEcego rozstrzygniQcie, o kt6rym mowa w pkt 4, chyba' !e
Umowy.
odmienny skutki odstapienia od
w ust' pkt 3-8'
w przypadku odstqpienia od Umowy na podstawie co naimniej jednego z zaPis6w wskazanych
przez Wykonawcq zgodnie z S 14 ust' I pkt 1
zamawiaiacy zachowa prawo oo 24dania zapfaty kar umownych

6) zi ewentuatne
7)

4.

l

umowv.
5 16.
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany

pisemnei pod rygorem
uzupelnienia niniejszei umowy wymagajq zachowania formy

i

niewainoSci.

2,

moiliwoSi dokonania zmian postanowief umowy obejmuje w szczeg6lnosci sytuacje:
prawa w zakresie
obowiqzujqcych przepisach prawa lub wej(cie w iycie nowych przepis6w

Przewidziana w ust.

1)

Zmiany

w

l

przedmiotu UmowY;

2}zmianywinnych,powiqzanychzprzedmiotemUmowyprzedsiqwzieciachrea|izowanych|ubprzewidzianych
przewidzied w chwili zawarcia umowy,
realizacji przez Zamawiajqcego, kt6rych to zmian nie moina byfo

3)

do
wpfywajEcych na zakres, spos6b lub terminy realizacji przedmiotu umowY;
realizacji przedmiotu
zmiany w organizacji zamawiajqcego, wplywajqcych na zakres' spos6b lub terminy
Umowy;

4)zmianypodejsciadorea|izacjiwymaga6opisanychws|Wz,jeie|itakazmianawynikaznieprzewidzianychi

5)
6)

7l

w trakcie realizacji przedmiotu
niezaleinych od zamawiajqcego iub wykonawcy okolicznogci, kt6re wystqpily
Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzy5ci zamawiajqcego;
niemoiliwo6ciq wvkonania
Zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznei lub technicznej, skutkujacej
lub naleiyteSo wykonania przedmiotu Umowy;
Wystqpienie okolicznoSci sity wyiszej;
nie m69l przewidziet' przy
wystipienie okolicznoSci, kt6rych Zimawiajqcy, dziatajqc z nalezytq starannoSciq
o kt6rym mowa w S 3
Wykonawcy'
brutto
czvm wartose zmiany nie moie przekroczyi iO% wynagrodzenia
ust. 1 Umowy;

8)

poleczenia' podzialL'
zastqpienie wykonawcy nowym wykonawcq w szczeg6lno(ci w wyniku
jego
pzedsiqbi:::Y1^"-'1",l:Y
prrekrrt"tceni", upadfoici, restrukturyzacji lub nabycia wvkonawcy lub

wobec niego podstawy
wykonawca bqdzie spelnial warunki udzialu w Postqpowaniu, nie bqdq zachodzie
wykluczenia oraz nie pociqgnie to ra sobq innych istotnych zmian Umowy;

9)Je2elizmiany,niezaleinieodichwartosci,niesAistotnewrozumieniuart'144ust'leustawyPzp;

o kt6rym mowa w 5 3
10) Jeielilaczna wartogi zmian jest mniejsza ni2 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy'
ust. 1 Umowy;

11) zwiekszenie czasochlonnosci wykonania rob6t zamiennvch
podstawowych obietych przedmiotem Umowy;

12) Wstrzymanie realizacji Umowy przez inspektora nadzoru

w

stosunku

do

czasochfonnoici rob6t

lub osobe odpowiedzialnE ze

strony

ZamawiajEcego;

13) Przerwanie realizacji rob6t przez zamawiajqcego - z przyczyn niezaletnych od Wykonawcy'
techno|ogii
3. strony przewiduja mou|iwoji zmiany Umowy w zakresie materia|6w, parametr6w technicznych,
koniecznogci
w
swuacji
przedmiotu
Umowy
wykonania
rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania

przy zastosowaniu odmiennych rozwiazai
zrealizowania iakiejkolwiek czqsci rob6t, oblqtel przedmiotem Umowy,
Oznaczenie sprawY : ZP 17 l 2OL7 lOKk
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a wynikajQcych ze stwierdzonych
technicznych lub technotogicznych, nii wskazane w dokumentacji technicznei,

wadteidokumentacii|ubzmianystanuprawneSowoparciu,okt6ryjeprzygotowano,gdybyzastosowanie

4.

przedmiotu Umowy'
przewiizianych rozwiEzai grozifo niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem
Umowy'
6
11
ust'
Strony przewidujE zmianq podwykonawc'y, o kt6rej mowa w S

I

17.

PRZEI{IESIENIE PRAW AUTORSKIH

ii w chwili, w kt6rej

zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiQzany iest przeniese na

L.

Wykonawca oswiadcza,

2.

zamawiajqceSoautorskieprawamajEtkowe'dodokumentacjipowykonawczejorazwszelkiejinnejdokumentacji
praw majqtkowych do
powstalei w zwiQzku w wyxonywaniem Umowy, bedzie mu przyslugiwaC calo66 autorskich
praw lub roszczef os6b trzecich'
ww. dokument6w, bez iakichkolwiek wad prawnych, obciEiei,
w
ramach wynagrodzenia okrellonego w 5 3 ust' L
przeniesd
na
Zamawiajqcego,
zobowiQzuje sie
Wykonawca

Umowy,autorskieprawamaiEtkowedodokumentacjipowykonawczejorazwszelkichinnychdokument6w
powstatych w zwiqzku z wykonywaniem Umowy, na nastqpuiqcych polach eksploatacji:
Uiywania i wykorzystywania w caloSci lub w czqsci;
utiwatanla i zwielokrotniania wszelkimi technikami w cato6ci lub w czQici;

1)
zi

3}Zwietokrotnianiapoprzezdokonywaniezapis6wnanosnikache|ektronicznychoraznognikach

4)
5)
6)
3.

magnewcznych;

PublicznegowystawianiaiwyJwietlania;

Wprowadzenia do pamiqci komputera i umieszczenia w sieci Internet;
pkt 4'
Publicznego rozpowszechniania w spos6b inny, nii wskazany w
autorskie prawa majEtkowe' jednoczeSnie ojwiadcza' ie:
Wykonawca przenoszEc na zamawia.iacego
'malqtkowych
os6b trzecich, a wykonawca zobowiqzu.ie siQ do przejqcia
Nie naiusza autorskich praw
autorskich praw majqtkowych tych
wszelkich ewentualnych roszcze6 oi6u trzecich w przypadku naruszenia

1)

2)
3)

os6b;
Nie udzielil iadnych licencji na wykorzystywanie dokumentacji;
do dokumentacji
Autorzy powstrzymajE siq od wykonywania swoich praw osobistych w stosunku

4.Wykonawcazobowiqzujesiqprzenie6cnazamawiajqcego,wramachwynagrodzeniawskazanegowS3ust.l
Umowy,wylqczneprawozezwa|anianawykonywaniezale2negoprawaautorskiego(tj.prawodokorzystaniai

powykonawczei iinnej dokumentacii
,o.porzqd.ani" opracowaniami, tlumaczeniami, przer6bkami dokumentacji
w ust' 2'
powstalei
zwiqzku z wykonywaniem Umowy) na polach eksploatacji okre6lonych
w

5.wrazzprzeniesieniemautorskichprawmajEtkowychdodokumentacjipowykonawczej|ubwszelkiejinnej
ramach
przenosi na zamawiaiqcego w
dokumentacji powstalej w zwiqzku z wykonywaniem umowy, wykonawca

wynagrodzeniaokres|onegows3ust'lUmowy,prawow|asnoscino6nik6w,nakt6rychutrwa|ono

6.

dokumentacje.
prawa
przeniesienie na zamawia.iqcego autorskich praw majEtkowych do wszelkiej dokumentacji, iak rdwniei
praw wlasno6ci no5nik6w nastqpi z chwila
zezwalania na wykonywanie ialeinego prawa autorskiego oraz
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu'

I

18.

POUFNOSe

l.Umowaiestiawnaimozepod|egadudostqpnieniunazasadachokre!|onychwprzepisachodostQpiedo
do przestrzegania przy realizacii
informacji publicznej. z zastrzeieniem powyiszego strony zobowiEzuiE siq
prawnych zwiqzanych z
przepisach
przedmiotr.r umowy wszystkich postanowiefi zawartych w obowiQzujqcych
ochronldanychosobowych,atakiezochronainformacjipoufnychorazochronEtajemnicyprzedsiQbiorstwa.

obowiqzektenniedotyczyinformacjipowszechnieznanychorazudostqpnianiainformacjinapodstawie
sqdu, prokuratury, organ6w
bezwzg|ednie obowiEzujqcych przepis6.' prawa, a w szczeg6|no5ci na iadanie

2.

podatkowych lub organ6w kontrolnych.
Nie bQdE uznawane za niejawne informacje, kt6re:
bezprawnego'
1) stanq siq informacjQ publicznQ w okolicznoftiach niebqdqcych wynikiem czynu
2)

sQ

iui znane Stronom, o czym Jwiadczq wiarygodne dowody,

pisemne.i zgodY Stron'
3) sq zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej
Oznaczenie sprawy : zP 17 1 2077 / OKk
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poloionym na terenie.
Remont polegojqcy na wymianie brum gdroiowych w budynku F (garui),
IMGW-P\| w Krdkowie przy ul. Piotra Borcwego 74"
zgodnie z prawem' bez
4) zostana przekazane stronom przez osobq fizycznq lub prawnE niebedEcq stronE Umowy
ograniczed i nie naruszajAc postanowiei Umowy.
przez osoby trzecie z
Kiida ze stron winna doloiy6 naleiytej starannosci, aby zapobiec uiawnieniu lub korzystaniu
niejawnych
informacri
do
dostqp
informacji niejawnych drugiej strony. Kaida ze stron zobowiqzuje siq zapewnid
wykonania
dla
niezbedne
te
sq
wylqcznie tym pracownikom lub wsp6lpracownikom strony, kt6rym informacje
czynnosci na rzecz drugiej Strony i kt6rzy wykonujq obowiEzki wynikajace z Umowy'
w przypadku naruszenia zobowiqza6 dotyczqcych poufno6ci danych, druga strona bqdzie miala prawo do iadania
zaniechania narusze6 iusuniqcia ich skutk6w. wezwanie do zaniechania narusze6 iusuniecia

natychmiastowego
skutk6w winno byd wysfane drugiei stronie w formie pisemnej'
na zasadach 096lnych'
5. strona, kt6ra dopuscila sie narusze6, zobowiQzana bqdzie naprawii szkode
upublicznieniu informacii
niepodlegajqcych
wszelkich
w
taiemnicy
zachowania
siq
do
6. wykonawca zobowiezuje

dotyczQcychzamawia|acegoijegodzia|a|no6ci,kt6rezostanQpowziqteprzezWykonawcQwtrakcierea|izacji
Umowy.

7.

osobowych i
wykonawca zobowiqzuie siq do zachowania poufnosci uzyskanych od zamawiajEcego danych
innych nii w
w
celach
zamawiajacego
osobowych
Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych
celu wykonywania Umowy.
5 19'
POSTANOWIENIA KO{COWE

1. W sprawach nieuregulowanych ninielsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy

2.

powszechnie

Prawo budowlane, ustawy
obowiazujqcego prawa, w szczeg6lnosci stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Pzp'
polubownie, strony
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszei umowy, kt6re nie zostanE rozwiQzane

oddadzapodrozstrzygniqcies4dupowszechnegow|asciweSomiejscowod|asiedzibyoddzia|u
w Krakowie..

3. Umowe sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach,
4. Wykaz zalqcznik6w stanowiEcych integralne cze6ci umowy:

po jednym dla kaidej ze Stron'

1) Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ)
2) Oferta Wykonawcy z dnia .........................

zA WYKONAWCE:

ZA ZAMAWIAJ{CEGO:
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