„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych
na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie „SIWZ”
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.:

„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11,
jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”
którego szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty: 5 350 000,00 euro
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45112210-0
45233100-0
45111000-8
45111240-2
45200000-9
45230000-8
45231300-8

Roboty budowlane;
Przygotowanie terenu pod budowę;
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
Usunięcie warstwy humusu;
Rozbiórka elementów dróg;
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
Roboty w zakresie odwadniania gruntu;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
Roboty
budowlane
w
zakresie
rurociągów,
linii
komunikacyjnych
i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu;
Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:

do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 11:00
w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych
do tej ustawy.
Zatwierdził:
podpisano elektronicznie
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

Warszawa, maj 2020 r.
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Rozdział I
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 525-000-88-09
REGON: 000080507
http://bip.imgw.pl/
Adres do korespondencji:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
e-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl

Rozdział II
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania, zwane dalej postępowaniem, jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na
działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”.
CPV:
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45112210-0
45233100-0
45111000-8
45111240-2
45200000-9
45230000-8
45231300-8

Roboty budowlane;
Przygotowanie terenu pod budowę;
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
Usunięcie warstwy humusu;
Rozbiórka elementów dróg;
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
Roboty w zakresie odwadniania gruntu;
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
Roboty budowlane w
zakresie rurociągów,
linii komunikacyjnych
i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu;
Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020
Strona 2 z 58

„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych
na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem, znajduje się w załączniku nr 1 do
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w stanowiących jego integralną część załącznikach do SIWZ, w tym:
1) Załącznik 1.1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy;
2) Załącznik 1.2 do SIWZ - Przedmiar robót;
3) Załącznik 1.3 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB);
4) Załącznik 1.4 do SIWZ – Opinia geologiczna;
5) Załącznik 1.5 do SIWZ - Decyzja nr 1307/6740.2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta
Krakowa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany bez zastosowania dialogu technicznego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w ust. 10 Opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Tam, gdzie w dokumentach dotyczących zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę ma zastosowanie określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może wykorzystać
inne produkty lub usługi niż określone w powołanych dokumentach, jednakże wyłącznie pod warunkiem,
że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych i bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w tych dokumentach.
Tam, gdzie w dokumentach dotyczących zamówienia zostały wskazane normy, europejskie oceny techniczne,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w ten sposób pod warunkiem,
że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w
tych dokumentach.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie realizacji roboty budowlanej i w jego
okolicy. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest podana w ust. 11 Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu

1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
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1)
2)

nie podlegają wykluczeniu;
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
− Warunek 1:
Wykonawcy, którzy wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 3 roboty budowlane (realizowane na podstawie odrębnych umów)
polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej, każda z
tych robót o wartości co najmniej 150 000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
zł);
− Warunek 2:
Wykonawcy, którzy wskażą, że mają skierowaną do realizacji zamówienia co najmniej 1
osobę na stanowisko kierownika robót sanitarnych i kanalizacyjnych – musi posiadać
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich
wydania, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
2. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym
mowa w ust. 2, nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą podlegać wykluczeniu
z udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, jeżeli stwierdzi, że zachodzą wobec nich podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.
11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.
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Rozdział Va
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

1.

Poza przypadkami wykluczenia, do których odwołuje się zapis zawarty w Rozdz. V ust. 9, Zamawiający
wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
2. W zakresie objętym postanowieniami ust. 1, zapisy zawarte w Rozdz. V ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty te będą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia.
W przypadku, o którym mowa w Rozdz. V ust. 2, tj. gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
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6.

7.

8.
9.

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to
należy przedstawić na etapie składania ofert. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby dokumenty mające stanowić dowody
na przedmiotową okoliczność określały co najmniej:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Niezależnie od postanowień ust. 5, Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, o którym tam mowa, zostało
sporządzone według załącznika nr 3 do SIWZ – formularz Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy z Wykonawców.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 7, nie dotyczy przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta.
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdz. V ust. 1, tj.:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 18;
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (formularz wykazu
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
Powyższymi dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Jeżeli wartość wykonanych robót budowlanych zostanie wyrażona w walucie obcej, Zamawiający,
w celu weryfikacji spełniania przez Wykonawcę określonego warunku udziału w postępowaniu,
obliczy równowartość tej kwoty w złotych polskich (PLN) według średniego kursu waluty obcej
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania. W przypadku, gdyby
Narodowy Bank Polski, w dniu wszczęcia postępowania, nie ogłosił średniego kursu tej waluty,
Zamawiający obliczy równowartość kwoty według pierwszego średniego kursu tej waluty
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po dniu wszczęcia postępowania,
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b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6
do SIWZ).
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, będzie zobowiązany przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
w ust. 9 pkt 1. Zamawiający nie formułuje natomiast, obowiązku przedstawienia dokumentów wymienionych
w ust. 9 pkt 1 dotyczących podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, nie będących podmiotami, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
wspólników spółki cywilnej, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 9, będą oni zobowiązani,
pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć następujące dokumenty:
1) dokumenty wymienione w ust. 9 pkt 1 potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu każdego z Wykonawców;
2) dokumenty wymienione w ust. 9 pkt 2 potwierdzające spełnianie razem przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu, przy czym w dokumencie, o którym mowa w lit. a, należy
wskazać, który z Wykonawców zrealizował wykazaną robotę budowlaną.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa w ust. 12 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis zawarty w ust. 13 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający
wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zamawiający wzywa także Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W razie
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takiej potrzeby, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez niego, a pobranych samodzielnie dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na
każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia będzie następować w trakcie
jego realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy będą zachodzić podstawy
wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania.
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie będzie zwalniać Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawca będzie odpowiadać za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców
jak za swoje własne. Wykonawca będzie ponosić wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres
zamówienia wykonany przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić na piśmie wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

Rozdział VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.
2.

3.
4.
5.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności w formie pisemnej, opatrzoną własnoręcznym podpisem.
To samo dotyczy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się oznaczeniem
sprawy określonym w SIWZ.
Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: pani Grażyna
Głowacka-Chłopaś. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem należy
kierować na adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
e-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
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Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej wiadomości
zwrotnej) faktu otrzymania wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 2, a na żądanie Wykonawcy
potwierdzi fakt otrzymania od niego takich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.
W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Wykonawcy, Zamawiający uzna, że każde oświadczenie,
wniosek, zawiadomienie oraz informacja przekazane przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez
Wykonawcę, zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią
oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji.
7. W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje przekazane przez Wykonawcę są nieczytelne, Zamawiający
może zwrócić się o ich ponowne przekazanie.
8. Procedura wyjaśnienia treści SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania;
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1;
4) w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Wykonawca ma obowiązek porozumiewać się z Zamawiającym wyłącznie w sposób określony w ust. 2.
Nie dopuszcza się jakichkolwiek innych sposobów komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień lub innych informacji w odpowiedzi na
pytania dotyczące treści SIWZ kierowane przez Wykonawców w sposób inny niż przewidziano to w ust. 2
(np. telefonicznie).
10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium

1.
2.

3.

4.

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące
osiemset złotych zero groszy).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz.
299).
Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
w Banku Pekao S. A. pod nr: 16 1240 6973 1111 0010 9579 4346. W tytule przelewu należy wskazać nazwę
zadania i oznaczenie sprawy.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zawierać co najmniej następujące elementy:

Oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020
Strona 9 z 58

„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych
na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”

1)

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
lub
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
Wymagania, co do treści gwarancji określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i 5.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu, jest zobowiązany załączyć
do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia stanowiącego wadium. Dokument gwarancji lub poręczenia
składany w charakterze wadium nie powinien być w sposób trwały zespolony z ofertą. Zamawiający zaleca,
aby Wykonawca umieścił go w opakowaniu oferty w wewnętrznej kopercie odpowiednio opisanej, np.: „WADIUM”.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w formie pieniądza za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne
tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, w szczególności w
innej wysokości niż określona w ust. 1 lub w innej formie lub formach niż określone w ust. 2, Zamawiający
odrzuci ofertę Wykonawcy.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust. 15.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
ust. 11, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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3)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

Rozdział IX
Termin związania ofertą

1.
2.

3.
4.

Wykonawca jest związany do upływu terminu 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą jest dokonywane po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania oferty

1.
2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ, w szczególności oferta powinna zostać sporządzona według
załącznika nr 7 do SIWZ – Formularz oferty.
3. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
6. Dokumenty lub oświadczenia są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Oferta Wykonawcy, a także oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę, muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Wraz z ofertą muszą być
złożone (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza) dokumenty (np. pełnomocnictwo),
z których wynika prawo do podpisania oferty lub ewentualnie, o ile to właściwe, również innych oświadczeń
lub dokumentów. Nie dotyczy to przypadku, gdy Zamawiający dokumenty, z których wynika powołane
prawo, może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.). Powyższe zasady stosuje się do
oświadczeń lub dokumentów składanych przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawców.
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11. Postanowienia ust. 10 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku poświadczania za zgodność
z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, które zgodnie z postanowieniami SIWZ mogą zostać złożone
w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach,
w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem,
muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany w tekście, przy których nie
będzie takich paraf, Zamawiający będzie traktował jako nienaniesione.
13. Zamawiający zaleca, by oferta wraz z załączonymi do niej oświadczeniami i dokumentami była połączona
w jedną całość w sposób uniemożliwiający wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
14. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu
uniemożliwiającym odczytanie zawartości opakowania bez jego uszkodzenia oraz zaadresowanym i opisanym
w sposób przedstawiony w Rozdz. VII ust. 5 SIWZ, a także opatrzonym następującymi danymi Wykonawcy:
firmą (nazwą), adresem siedziby, adresem poczty elektronicznej e-mail i numerem telefonu osoby
uprawnionej ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z Zamawiającym. Wskazane jest również
umieszczenie na opakowaniu, w którym znajduje się oferta, następującego opisu:
NAZWA WYKONAWCY:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

……………………………………………………………………...

OFERTA
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla
istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza,
przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”
oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM .………………………….2020 r. do godz. …………..
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, jakie mogą wyniknąć z nienależytego opisania
koperty lub opakowania, w którym się znajduje, albo braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec, że dokumenty zawierające
informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, nie mogą być udostępniane. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany wykazać,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W razie zastrzeżenia przez Wykonawcę
pewnych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, jest wskazane, aby wydzielił on niezłączoną z ofertą
w sposób trwały część niejawną, umieścił ją w osobnym wewnętrznym opakowaniu i opisał w odpowiedni
sposób np.: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM PODMIOTOM”. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w Rozdz. XI ust. 11.
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty można składać wyłącznie w dni robocze Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30, w miejscu składania ofert zlokalizowanym pod adresem:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
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01-673 Warszawa
Kancelaria Główna
2.
3.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 11:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, ma data i dokładna godzina
wpływu oferty w miejscu składnia ofert wskazanym w ust. 1.
4. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed upływem terminu składania ofert.
5. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez
Wykonawcę lub osobę posiadającą pisemne umocowanie od Wykonawcy do dokonania tej czynności
(w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał
pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona przez notariusza) oraz doręczony Zamawiającemu pod
rygorem nieważności na piśmie. Wniosek należy złożyć w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu
opisanym w sposób właściwy dla oferty, z dopiskiem odpowiednio: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA OFERTY”,
w miejscu i terminie właściwym dla składania ofert.
6. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po upływie terminu składania
ofert.
7. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00.
8. Otwarcie złożonych ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Sala im. G. Narutowicza
9. Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert, z tym zastrzeżeniem, że w związku z panującą
pandemią COVID 19 Zamawiający nie przewiduje możliwości fizycznej obecności zainteresowanych
osób przy otwarciu ofert. Z otwarcia ofert będzie prowadzona transmisja on-line, zgodnie z
komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 marca 2020 r., w myśl którego, o ile informacja
na temat transmisji on-line z otwarcia ofert zostanie wcześniej podana, jest to wystarczające dla
realizacji zasady jawności otwarcia ofert. Zamawiający udostępni link do transmisji on-line z otwarcia
ofert na swojej stronie internetowej, gdzie jest udostępniana SIWZ, przed upływem terminu otwarcia
ofert.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranych:
1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty;
2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach (ew. inne informacje objęte kryteriami).
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację z otwarcia
ofert wraz z danymi, o których mowa w ust. 10 oraz w ust. 11 pkt 1 i 2.

Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.

3.

Wartość oferty będzie stanowić określona przez Wykonawcę cena brutto.
Cena, o której mowa w ust. 1, musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty, jakie będzie zobowiązany
ponieść Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia i będzie stanowić cenę ryczałtową w rozumieniu art.
632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
Tym samym, Wykonawca będzie ponosić skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikające z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Cena uwzględniająca stawkę podatku VAT musi być podana w ofercie Wykonawcy w złotych polskich (PLN),
liczbą i słownie, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
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4.
5.

6.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór tej
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.

Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Zamawiający oceni, czy oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w SIWZ, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie oferty oraz
złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych przez Zamawiającego, oświadczeń lub dokumentów.
Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, w toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej
słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie chyba, że z treści oferty wynika, iż prawidłowa
jest cena podana liczbą;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający, po dokonaniu zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawki omyłki w ofercie i zawiadomieniu
o tym Wykonawcy, który ją złożył, oczekuje 3 dni na wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie
tej omyłki. Brak odpowiedzi od Wykonawcy w wyznaczonym terminie zawierającej informację o wyrażeniu
zgody lub też o jej nie wyrażeniu może zostać potraktowany jako jej brak, co skutkować będzie odrzuceniem
oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2177);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5, chyba, że rozbieżność
będzie wynikać z okoliczności oczywistych niewymagających wyjaśnienia;
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2)

7.

8.

9.

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w ust. 5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
będzie spoczywać na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający
żądał wniesienia wadium;
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Lp.
1.

Kryterium
Cena

Waga
100%

Maksymalna liczba
punktów
100 pkt

Dla porównania ofert zostanie wzięte pod uwagę kryterium Cena – cena oferty, o której mowa w Rozdz.
XII ust. 1.
10. Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali według następującego wzoru:
C = (Cmin ÷ Coo) × 100 pkt
gdzie:
C – liczba punktów otrzymana przez ofertę ocenianą w kryterium Cena;
Cmin – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert ocenianych;
Coo – cena oferty ocenianej.
11. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej
z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę
punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005
punktu pominie, a końcówki 0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
13. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
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14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
15. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
4) unieważnieniu postępowania.
16. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej stosowne ogłoszenie obejmujące informacje,
o których mowa w ust. 15 pkt 1 lub 4.

Rozdział XIV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający wskaże termin i miejsce
podpisania umowy oraz inne, ewentualne, niezbędne do podpisania umowy, formalności, w tym w
szczególności udokumentowanie posiadania przez Wykonawcę ważnej umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie nie niższą niż
300 000,00 złotych (szczegółowe wymogi dotyczące obowiązku ubezpieczenia Wykonawcy przez cały
okres trwania umowy, jak również przez okres obowiązywania gwarancji, zawiera § 4 ust. 4-7 wzoru
umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).
Niedokonanie przez Wykonawcę powołanych formalności w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może uznać za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać podpisana ze strony Wykonawcy wyłącznie przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę we
właściwy sposób umocowaną do dokonania tej czynności. W przypadku, gdy umowę ze strony Wykonawcy
ma podpisać pełnomocnik, Zamawiającemu należy przekazać oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię
poświadczoną przez notariusza lub osobę/y wystawiającą/e pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa
powinno w sposób wyraźny wynikać umocowanie pełnomocnika do podpisania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy złożona przez nich oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani, na żądanie Zamawiającego, do przedłożenia mu
(oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawców) umowy regulującej ich
współpracę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub, o ile jest ono wymagane przez Zamawiającego, nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Rozdział XV
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach
wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniądza Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Pekao S.A. pod numerem: 95 1240 6973 1111 0010 9648 8220.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na oprocentowanym rachunku bankowym.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji,
powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib (adresów);
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wywiązał się ze swoich
zobowiązań wynikających z Umowy.
Nie dopuszcza się, aby gwarant uzależniał dokonanie zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji przez Zamawiającego. W przypadku gwarancji nie
zawierającej w/w elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający może
uznać, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wymagania, co do treści gwarancji określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, o których
mowa w ust. 4 pkt 2 i 5.
Z chwilą zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, Zamawiający wystąpi do Gwaranta
(Poręczyciela) z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Żądanie to będzie zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę podlega
akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający, mając na celu należyte zabezpieczenie
swoich interesów, może zgłaszać uwagi do przekazanych dokumentów, a Wykonawca jest zobowiązany
do ich uwzględnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego upoważnia go do uznania, zgodnie z
postanowieniami Rozdziału XIV, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie (70% wartości) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając jednocześnie na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady.
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Rozdział XVI
Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie
sporządzona na podstawie Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w określonych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą.
Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności
sytuacje wymienione w § 20 wzoru umowy.
Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to
właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

Rozdział XVIa
Umowy o podwykonawstwo

1.

2.

3.

Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego,
zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),
a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) wskazywała osobę upoważnioną do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy o podwykonawstwo ze
strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
3) obejmowała zakres robót w części zamówienia powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zgodny z zakresem robót wynikającym z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą;
4) określała sposób wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami wynikającymi
z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności zgodnie z Opisem przedmiotu
zamówienia i stanowiącymi jego integralną część dokumentami;
5) określała terminy wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sposób
zgodny z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą;
6) określała obowiązek udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach robót
wykonanych za ich pomocą;
7) określała wynagrodzenie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości nie wyższej
niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za część zamówienia powierzoną do realizacji podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy;
8) określała obowiązek udzielania Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkich informacji na temat
podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Nie dopuszcza się, aby umowa
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, zawierała jakiekolwiek
postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

od uprzedniego uzyskania wynagrodzenia, odpowiednio, od Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego,
przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z tym
projektem umowy.
Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę czynności wymienionej w ust. 4, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie będzie on
spełniać wymagań określonych w ust. 2 lub przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
wskazany w ust. 3.
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 5, będzie traktowane jako jego akceptacja przez
Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu jej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię.
Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę czynności wymienionej w ust. 7, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie będzie ona spełniać wymagań
określonych w ust. 2 lub przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż wskazany w ust. 3.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 8, będzie traktowane jako jej akceptacja przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, będzie zobowiązany
przedłożyć Zamawiającemu jej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 10, nie będzie dotyczyć umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie będzie obejmować umów
o wartości większej niż 50 000,00 zł.
W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, będzie
przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż wskazany w ust. 3, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o tym fakcie, wzywając go jednocześnie do dokonania zmiany tej umowy w zakresie terminu
zapłaty wynagrodzenia w sposób zgodny z ust. 3 pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Postanowienia zawarte w ust. 4-12 znajdą odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie
należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje jednocześnie Wykonawcę o terminie
zgłaszania uwag, który zostanie ustalony na co najmniej 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
informacji w tej sprawie.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie, o którym mowa w ust. 16, Zamawiający
będzie mógł dokonać jednej z następujących czynności:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
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2)

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

Rozdział XVII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołanie powinno wskazywać czynność 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.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 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.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
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 ust. 4.
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14. 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.
15. Na czynności, o których mowa w ust. 14, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.
16. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art.
179-198g ustawy).

Rozdział XVIII
Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której
dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, tel.: (22) 56-94-100, faks: (22) 83-41801, e-mail: imgw@imgw.pl, adres strony internetowej: www.imgw.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowym Instytucie Badawczym: iodo@imgw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu
związanym z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11,
jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy zostanie udostępniona dokumentacja postępowania;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy zostanie udostępniona dokumentacja postępowania
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika
z przepisów ustawy i jest związany z udziałem w postępowaniu – z ustawy wynikają też konsekwencje
niepodania określonych danych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 rozporządzenia;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,
że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień
zawartej umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania i jego załączników;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia,
z tym, że prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub jej państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia – prawo do usunięcia danych osobowych;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia;
w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c
rozporządzenia – prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia.

Załączniki do SIWZ stanowiące jej integralną część

1.

Załącznik nr 1 –

2.

Załącznik nr 2 –

3.

Załącznik nr 3 –

4.

Załącznik nr 4 –

5.
6.

Załącznik nr 5 –
Załącznik nr 6 –

7.
8.

Załącznik nr 7 –
Załącznik nr 8 –

Opis przedmiotu zamówienia wraz ze stanowiącymi jego integralną część
załącznikami do SIWZ, tj.:
Załącznik 1.1 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy;
Załącznik 1.2 do SIWZ - Przedmiar robót;
Załącznik 1.3 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (STWiORB);
Załącznik 1.4 do SIWZ – Opinia geologiczna;
Załącznik 1.5 do SIWZ - Decyzja nr 1307/6740.2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
Prezydenta Miasta Krakowa o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę.
Formularz Oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Formularz Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Formularz Wykazu wykonanych robót budowlanych.
Formularz Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego.
Formularz Oferty.
Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących
budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra
Borowego 14 w Krakowie”.
2. Na Opis przedmiotu zamówienia składają się stanowiące jego integralną część załączniki do SIWZ:
1) dokumentacja projektowa, tj. w szczególności:
a) projekt budowlano-wykonawczy,
b) przedmiar robót,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
3) Opinia geologiczna,
4) Decyzja nr 1307/6740.2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta Krakowa, o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca, w ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, będzie zobowiązany wykonać robotę
budowlaną zgodnie z:
1) przekazanym przez Zamawiającego Opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie ze
stanowiącym jego integralną część projektem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a);
2) obowiązującymi przepisami prawa;
3) zasadami sztuki budowlanej.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia i poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej realizacji
obiektu budowlanego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia kierownika budowy i kierowników robót, pełniących
bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi i podległymi im pracownikami.
6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie tablicę
informacyjną z danymi zawierającymi informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
7. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać roboty ujęte w Opisie przedmiotu zamówienia, jak też
wynikające z dokumentacji projektowej i zasad współczesnej wiedzy technicznej.
8. Do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródeł lub
szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę ma zastosowanie określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może
wykorzystać inne produkty lub usługi niż określone w powołanych dokumentach, jednakże wyłącznie pod
warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w tych
dokumentach.
9. Wykonawca zapewni i poniesie koszty wykonania czynności geodezyjnych na budowie przez
uprawnionego geodetę oraz zapewni jego współpracę z kierownikiem budowy i kierownikami robót.
10. Wykonawca lub podwykonawca będą zobowiązani do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1)
prace wstępne związane z zabezpieczeniem terenu budowy;
2)
prace przygotowawcze ;
3)
roboty ziemne;
4)
roboty w zakresie odwadniania wykopów i gruntu;
5)
roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg wewnętrznych;
6)
roboty związane z układaniem instalacji i sieci sanitarnych;
7)
roboty związane z układaniem instalacji elektrycznych;
8)
prace związane z bieżącym usuwaniem odpadów z terenu budowy;
9)
prace odtworzeniowe związane z założeniem trawników i zieleni - po zakończeniu prac ziemnych;
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10)
prace związane z uporządkowaniem terenu budowy.
11. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną na terenie realizacji roboty budowlanej i w jego
okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w
ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania, o którym mowa w ust.
1. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z P. Arturem Sewerynem
tel. /12/ 63-98-310 lub P. Remigiuszem Dydułą tel. /12/ 63-98-250.
12. Podstawę
wykonania
roboty
budowlanej
dotyczącej
zamierzenia
pn.:
„Przebudowa
i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków
biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego
14 w Krakowie” będzie stanowić decyzja nr 1307/6740.2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Prezydenta
Miasta Krakowa, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
13. Teren Inwestycji położony jest w strefie objętej nadzorem archeologicznym, w związku
z tym wszelkie prace ziemne (wykopy) będą realizowane pod nadzorem archeologa. (stosowną Umowę z
archeologiem zawrze Zamawiający).
14. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca winien przedłożyć Inwestorowi harmonogram prac i
uzyskać jego akceptację.
15. Prace budowlane należy wykonywać z uwzględnieniem ochrony środowiska a w szczególności odnowę
gleby, ziemi, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
16. W trakcie prac transportowych należy zachować dbałość o bieżące usuwanie zanieczyszczeń zarówno na
chodnikach i drodze publicznej, jak i wewnętrznych drogach, chodnikach i ciągach pieszych na terenie
IMGW.
17. Nadmiar masy ziemnej niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót
budowlanych niemożliwy do zagospodarowania należy jako odpad przekazać do składowania w miejsce
wyznaczone przez właściwe podmioty na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz.U.2016 poz.93).
18. Robota budowlana będzie wykonywana na terenie działki nr 43/5 położonej przy ul. Piotra Borowego 14 w
Krakowie, na której znajdują się budynki IMGW-PIB, w których będą przebywać pracownicy
Zamawiającego. Na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
przed dostępem osób trzecich i nieupoważnionych do wstępu pracowników Zamawiającego, oraz
zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających tam osób.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie dotyczącym robót objętych
zamówieniem na okres 60 miesięcy. Szczegółowe wymogi dotyczące gwarancji i rękojmi zawiera § 12 wzoru
umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
UWAGA!
Niniejsze oświadczenie należy załączyć do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany
złożyć każdy z nich.

WYKONAWCA:
OŚWIADCZENIE
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy)
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących
budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra
Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy WZP-262-16/2020, oświadczam, co następuje.

Część I
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

1.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy.
1) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.
2) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Podlegam wykluczeniu na podstawie art. …………………………………………………… ustawy (jeżeli dotyczy, należy
podać zachodzącą w stosunku do Wykonawcy podstawę wykluczenia spośród wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy). W związku z zaistnieniem w/w okoliczności,
działając na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, oświadczam, że podjąłem następujące środki o charakterze
naprawczym:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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2.

Informacje dotyczące podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy).
W stosunku do wskazanego/ych poniżej podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.
Lp.
1.

Pełna nazwa/firma podmiotu

Adres podmiotu

……………………………………………………

……………………………………………………

…

……………………………………………
miejscowość i data

3.

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Informacje dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
(jeżeli dotyczy).
W stosunku do wskazanego/ych poniżej podmiotu/ów, będącego/ych podwykonawcą/ami nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania.
Lp.
1.

Pełna nazwa/firma podwykonawcy

Adres podwykonawcy

……………………………………………………

……………………………………………………

…

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Część II
Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu

1.

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy.
Spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące (należy wyraźnie wskazać, które warunki Wykonawca
spełnia lub podać jednostki redakcyjne SIWZ, gdzie warunki te zostały określone przez Zamawiającego):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

2.

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Informacje dotyczące powoływania się na zasoby innych podmiotów (jeżeli dotyczy).
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W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących (należy wyraźnie
wskazać, których warunków Wykonawca nie spełnia samodzielnie lub podać jednostki redakcyjne SIWZ,
gdzie warunki te zostały określone przez Zamawiającego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
polegam na zasobach podmiotu (należy podać pełną nazwę/firmę podmiotu):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
O ile to właściwe, należy powielić formularz zawarty w Cz. II ust. 2 niniejszego oświadczenia o niezbędną
ilość razy.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Część III
Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.
Mam też pełną świadomość konsekwencji prawnych podania informacji nieprawdziwych, a tym samym
wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 3 do SIWZ
UWAGA!
Niniejsze oświadczenie należy załączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

WYKONAWCA/Y:
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Składając niniejsze zobowiązanie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla
istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul.
Piotra Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020, oświadczam/y, co następuje.
1.

Jako osoba/y upoważniona/e do reprezentowania (należy podać pełną nazwę/firmę i adres podmiotu):

………………………………………………………………………………………………………………………..
oświadczam, że, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), oddaję do dyspozycji w/w
Wykonawcy/ów niezbędne zasoby (należy wyraźnie wskazać zakres udostępnianych zasobów):

2.

3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na potrzeby realizacji zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.
Powołane zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę/ów przy wykonywaniu zamówienia publicznego
w następujący sposób:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazany podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
przez okres:

4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazany podmiot zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których w/w zdolności są wymagane.

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis podmiotu, na zasobach którego Wykonawca
polega lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 4 do SIWZ
UWAGA!
Niniejszego oświadczenia nie należy załączać do oferty, lecz należy je przekazać Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w Rozdz. VI
ust. 7 SIWZ z tym zastrzeżeniem, może ono zostać załączone do oferty, jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej .
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, niniejsze oświadczenie jest zobowiązany
złożyć każdy z nich.

WYKONAWCA:
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy)
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących
budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra
Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020, oświadczam, co następuje (w zależności od
przypadku, należy złożyć jedno z poniższych oświadczeń).
1.

Nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

……………………………………………
miejscowość i data
2.

Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

……………………………………………
miejscowość i data

3.

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co Wykonawca/y
(należy podać pełną nazwę/firmę):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wobec powyższego, przedstawiam następujące dowody, że powiązania z w/w Wykonawcą/ami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 5 do SIWZ
UWAGA!
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające, czy wykazane roboty zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

WYKONAWCA/Y:

WYKAZ
wykonanych robót budowalnych
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących
budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra
Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020, oświadczam/y, że wykonałem/liśmy poniżej
wskazane roboty budowlane.

Lp.

Rodzaj (krótki opis roboty budowlanej)

Wartość netto
w zł (PLN)

Data wykonania
Data
rozpoczęcia

Data
zakończenia

Odbiorca roboty
budowlanej
(nazwa, adres)

1.
2.
3.
...

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 6 do SIWZ
WYKONAWCA/Y:

WYKAZ
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego
pełna nazwa/firma i adres

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących
budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra
Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020 oświadczam/y, że mam/y skierowane do
realizacji zamówienia poniżej wskazane osoby.

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności

Uprawnienia

Zaświadczenie
o przynależności do
Okręgowej Izby
Inżynierów
Budownictwa

Informacja
o podstawie
dysponowania
osobami

Uprawnienia budowlane:
nr ………………………….

1.

……………………………

kierownik robót
sanitarnych i
kanalizacyjnych

bez ograniczeń do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalności:
……………………………………..……

Data ważności
……………………………

……………………………

data wydania uprawnień:
……………………………………………….

2.

….

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKONAWCA/Y:

FORMULARZ OFERTY
pełna nazwa/firma i adres
Dane osoby uprawnionej ze strony Wykonawcy/ów do porozumiewania się z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Ew. inne dane:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr
43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”, oznaczenie sprawy: WZP-26216/2020”, oświadczam/y, co następuje:

Część I
Informacja na temat Wykonawcy/ów

1. Niniejszą ofertę (niepotrzebne skreślić):
1) składam we własnym imieniu;
2) składamy jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przy czym upoważnienie
do reprezentowania nas w postępowaniu posiada:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Numer odpisu z właściwego rejestru (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Należę do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (niepotrzebne skreślić):
1) tak;
2) nie.
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Część II
Cena oferty

Oferuję/emy realizację zadania, którego przedmiot i zakres został określony w SIWZ, w szczególności w Opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), w tym w stanowiących jego integralną część załącznikach do
SIWZ (załączniki 1.1 – 1.5 do SIWZ), oczekując za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenia w kwocie:
Brutto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: ……………………………………………………………………………………
Netto: ……………………………………. złotych (PLN), słownie: ……………………………………………………………………………………
Stawka podatku VAT: ……………...….. %
Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), słownie VAT: ………………………………………………………………………..

Część III
Informacja na temat obowiązku podatkowego

Informuję, że wybór niniejszej oferty (niepotrzebne skreślić):
1. Nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2. Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, przy czym do jego powstania
prowadzi dostawa lub świadczenie następującego towaru lub usługi (należy podać nazwę/rodzaj):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o wartości netto …………………….. złotych (PLN).
Część IV
Oświadczenia
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz zdobyłem
informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. Uznaję się za związanego określonymi
w SIWZ postanowieniami i zasadami postępowania.
Załączone do oferty oświadczenia i dokumenty opisują aktualny stan faktyczny i prawny.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni, licząc od dnia upływu
terminu składania ofert.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest bezsporny i ustaliłem ten zakres na podstawie Opisu
przedmiotu zamówienia i własnej weryfikacji zakresu rzeczowego.
Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
tego zamówienia i stanowi cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).
Zobowiązuję się wnieść przed podpisaniem umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – w tym wszystkie wykonane
roboty oraz wszelkie dostarczone i wbudowane w ramach ich realizacji urządzenia, a także na inne
elementy i wykorzystane materiały – na okres 60 miesięcy, licząc od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.
Jeżeli gwarancja jakości na powołane urządzenia lub inne elementy i materiały udzielana przez ich
producenta będzie dłuższa niż gwarancja wymagana w zdaniu poprzednim obowiązywać będzie
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9.

10.
11.

gwarancja jakości udzielana przez producenta.
Zawarte we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ postanowienia umowy zostały przeze mnie
zaakceptowane i w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach
określonych w w/w załączniku do SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Akceptuję warunki płatności wynagrodzenia określone w SIWZ.
Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w każdym przypadku, kiedy miało to miejsce i rodziło powołane
obowiązki informacyjne.

Część V
Informacja na temat podwykonawców

Wykonanie wskazanych poniżej części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (należy wskazać
część i podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy):
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Część VI
Informacje dodatkowe

1. Dla zapewnienia współpracy z Zamawiającym wskazuję …………………………………………………………………… jako
osobę upoważnioną do pełnienia nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami zawiera ………… ponumerowanych stron.
3. Załączniki do niniejszej oferty:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………

……………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione
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Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA ………/WZP/CA/2020
zawarta w dniu .......................................................... w Warszawie pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062756, numer NIP: 525-00088-09, numer REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IMGW-PIB”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………….…..
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy ………………Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………, numer NIP: ……………, numer REGON:
…………… i kapitał zakładowy w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych)
opłacony w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul. ....................,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez
Ministra Rozwoju, posiadającym numer NIP: ...............; numer REGON: ....................., zwanym dalej
„Wykonawcą”

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), oznaczenie
sprawy ……………………………...
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków
biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra
Borowego 14 w Krakowie”.
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2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (dalej:
„OPZ”), w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
dokumentacją projektową (projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna; Opracowaniem
określającym geotechniczne warunki posadowienia; przedmiar robót) stanowiącym załącznik nr
…… do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) stanowiącej Załącznik nr 1
do Umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy oraz obowiązującymi
przepisami prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), przepisami BHP, ppoż., rozporządzeniami i normami
technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca, działając z pełnomocnictwa Zamawiającego, dokona wszelkich formalności i
uzgodnień wymaganych przepisami prawa z organami administracji państwowej i samorządowej
w zakresie spraw związanych z budową, jej rozpoczęciem i zakończeniem.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac objętych Umową w sposób
optymalny technicznie i ekonomicznie, zgodnie z wymaganiami, odnośnymi procedurami i
przepisami prawnymi i techniczno-budowlanymi oraz wszelkimi innymi źródłami wskazanymi w
Umowie.
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do
wykonania robót budowlanych oraz dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i
osobowym;
2) dokonał z należytą starannością weryfikacji dostarczonej przez Zamawiającego
dokumentacji i nie wnosi do niej jakichkolwiek zastrzeżeń;
3) przeprowadził wizję lokalną na terenie robót i w jego okolicy, lub stwierdził, że nie jest to
dla niego niezbędne przy tego rodzaju robotach;
4) zapoznał się z warunkami wynikającymi z SIWZ oraz innych dokumentów;
5) zakres prac objętych przedmiotem Umowy jest bezsporny;
6) uwzględnił powyższe czynniki w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód do pełnego i
terminowego wykonania Umowy.
§ 2.
Termin i miejsce realizacji
Roboty objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone na terenie działki nr 43/5 obr. 11, jedn.
ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie 14 tygodni od dnia
zawarcia Umowy.
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, dziennika budowy a ponadto wszystkich
dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, nastąpi w terminie 3 dni roboczych (tj. od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia
Umowy. Fakt ten zostanie udokumentowany podpisaniem przez obie strony, stosownego
protokołu przekazania terenu robót.
Nie później niż w dniu dokonania przez Zamawiającego czynności, o której mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy
o przyjęciu tej funkcji oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających jego uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby samorządu
zawodowego, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz oświadczenie o
sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca działając z pełnomocnictwa Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 dni
roboczych, licząc od dnia przekazania terenu robót i przekazania Zamawiającemu oświadczenia
kierownika budowy o przyjęciu tej funkcji i sporządzeniu przez niego planu bezpieczeństwa i
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6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ochrony zdrowia, dokona zawiadomienia do właściwego organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, które winien rozpocząć w dniu
wskazanym w zawiadomieniu, lecz nie później niż w terminie 2 dni od dnia dokonania
zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego.
Za rozpoczęcie robót uznaje się chwilę podjęcia przez Wykonawcę na terenie robót prac
przygotowawczych w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie zadania związane z realizacją Umowy, w tym pracami budowlanymi nieokreślonymi w
Umowie, a które są konieczne dla realizacji i ukończenia pracy w sposób zapewniający jej
prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy,
wynikających z Umowy.
Termin realizacji może zostać wydłużony o okres działania siły wyższej, zdefiniowanej w § 18
Umowy.
§ 3.
Warunki wykonywania prac
Z uwagi na fakt, że roboty będą wykonywane na terenie na którym znajdują się obiekty IMGWPIB, w których świadczona jest przez pracowników Zamawiającego praca na rzecz IMGW-PIB
Wykonawca w dniu protokolarnego przekazania terenu robót, o którym mowa w § 2 ust. 3
Umowy, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac uwzględniający
lokalizacje poszczególnych robót. Wszelkie propozycje zmian harmonogramu winny być
przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni
kalendarzowych. Zmiany harmonogramu, niezmieniające terminu wykonania przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 2 Umowy nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie
pisemnego oświadczenia Stron.
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed
dostępem osób trzecich i nieupoważnionych do wstępu pracowników Zamawiającego, oraz
zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa dla wszystkich przebywających tam osób.
Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować i prowadzić prace budowlane, aby nie uszkodzić
budynków i innych obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie robót, a także
infrastruktury instalacyjnej, sieciowej i technicznej, zarówno nadziemnej jak i podziemnej.
Prace należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż. Prace należy wykonywać z uwzględnieniem
ochrony środowiska a w szczególności odnowę gleby, ziemi, naturalnego ukształtowania terenu i
stosunków wodnych.
Teren na którym prowadzone będą prace położony jest w strefie objętej nadzorem
archeologicznym, w związku z tym wszelkie prace ziemne (wykopy) będą realizowane pod
nadzorem archeologa. Stosowną Umowę z archeologiem zawrze Zamawiający.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z nowych materiałów własnych.
Materiały, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, powinny być dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 215) oraz posiadać:
1) certyfikaty na znak bezpieczeństwa;
2) aprobaty techniczne;
3) certyfikaty zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych;
4) atesty,
jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich dokumentów.
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8. Na każde żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.
9. Materiały, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, powinny także odpowiadać
wymogom określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych oraz posiadać określone tam parametry.
10. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
11. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania
szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie
i na tę okoliczność Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez obie Strony,
w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650, z późn. zm.).
12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający we wszystkich prowadzonych
działaniach kieruje się troską o zasoby naturalne i odpowiedzialnością za stan środowiska
naturalnego. Zamawiający świadomy wpływu działalności na środowisko naturalne realizuje
powierzone zadania w sposób przyjazny dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
stosowania i doskonalenia metod zapobiegania zanieczyszczeniom.
13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów i jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz.
992 z późn. zm.). Masy ziemne niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w
stanie naturalnym wydobyte w trakcie robót budowlanych, wykorzystane do celów
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym zostały wydobyte, nie stanowią
odpadu w myśl ww. ustawy o odpadach, natomiast nadmiar masy ziemnej niezanieczyszczonej
gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych niemożliwy do
zagospodarowania należy jako odpad przekazać do składowania w miejsce wyznaczone przez
właściwe podmioty na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne i jednostki
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku ( Dz.U.2016 poz.93).
14. Zamawiający może kontrolować realizowane roboty budowlane. Kontrola Zamawiającego może
obejmować w szczególności:
1) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
2) wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich
parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
3) sposób wykonania robót w aspekcie zgodności ich wykonania z Umową.
15. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia ewentualnych nieprawidłowości
stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie kontroli wykonywanych robót, w szczególności jest
zobowiązany do natychmiastowej wymiany nieprawidłowych materiałów na wskazane przez
Zamawiającego. Nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości będzie stanowić przypadek
nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
16. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podstawę wykonania roboty budowlanej stanowi
będzie stanowić decyzja nr 1307/6740.2/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta
Krakowa, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.
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§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przejęcia i zabezpieczenia terenu robót wraz ze znajdującymi się tam
obiektami, sieciami i instalacjami;
2) dokonania wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy uzgodnień z właściwymi służbami
Zamawiającego;
3) dokonania zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego, działając
z pełnomocnictwa Zamawiającego, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
4) przygotowania kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania zawiadomienia
o zakończeniu budowy zgodnie z § 57 ustawy Prawo Budowlane;
5) dokonania, działając z pełnomocnictwa Zamawiającego, zgłoszenia o zakończeniu robót
budowlanych właściwemu organowi nadzoru budowlanego;
6) uczestnictwa w procesie oddania wykonanych robót objętych przedmiotem Umowy do
użytku;
7) uwzględnienia w harmonogramie realizacji robót faktu, iż roboty prowadzone są na terenie,
na którym jest świadczona praca na rzecz Zamawiającego;
8) poniesienie kosztów opłat eksploatacyjnych energii elektrycznej i wody, (w przypadku
posadowienia kontenera socjalnego na terenie IMGW) wykorzystywanych przez Wykonawcę
na czas trwania robót. Rozliczenie za energię elektryczną zużytą przez Wykonawcę odbywać
się będzie w oparciu o odczyt podlicznika oraz cenę za 1 kWh (uwzględniającą sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej) obowiązującą zgodnie z zawartymi przez IMGW-PIB
umowami. Zamawiający umożliwi pracownikom Wykonawcy korzystanie z toalety oraz
łazienki, znajdującej się w budynku A przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie. Koszt za
zużycie wody będzie określany na podstawie ilości ryczałtowej 2,4 m3 od osoby/miesięcznie,
tj. 22,97 zł netto +8% VAT, uwzględniający wodę i ścieki, ustalony wg stawek obowiązujących
IMGW-PIB. Rozliczenie za zużytą energię elektryczną i wodę będzie następowało co miesiąc,
na podstawie faktury wystawionej przez IMGW-PIB;
9) wyznaczenia kierownika budowy i kierowników robót, sprawdzenia terenu robót i zgłoszenia
wszelkich uwag i zastrzeżeń w protokole przekazania terenu robót;
10) prowadzenia dziennika budowy;
11) dostarczania niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób
dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy;
12) usuwania wszelkich usterek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych,
a w uzasadnionych technicznie przypadkach, w czasie ustalonym wspólnie przez obie Strony,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 8 pkt 1 Umowy;
13) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach w wersji
elektronicznej na płytach CD lub DVD lub na pendrive (pliki zostaną zapisane w formacie pdf)
oraz kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
ustawy - Prawo budowlane;
14) zapewnienia i poniesienia kosztów obsługi geodezyjnej i sporządzenia dokumentacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, oraz zapewnienia współpracy geodety z kierownikiem budowy i
kierownikami robót;
15) podłączenia zasilania elektrycznego przepompowni przy czym prace powinna wykonać osoba
posiadająca aktualne uprawnienia elektryczne SEP;
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16) zorganizowania i poniesienia kosztów odbiorów technicznych, pomiarów, prób, wynikających
z przepisów techniczno-budowlanych,
17) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru poszczególnych etapów robót, w szczególności robót
zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem niedokonania ich odbioru przez
Zamawiającego;
18) ponoszenia odpowiedzialności za stan BHP, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót,
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od
Zamawiającego;
19) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt niezbędnych dla pracowników Wykonawcy
pomieszczeń biurowych, socjalnych, magazynowych i przenośnej toalety;
20) utrzymania terenu robót w należytym porządku i stanie technicznym oraz w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżącego usuwania i odpowiedniego składowania
wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, w szczególności do bieżącego usuwania
zanieczyszczeń zarówno na chodnikach i drodze publicznej, jak i wewnętrznych drogach,
chodnikach i ciągach pieszych na terenie IMGW;
21) umożliwienia wstępu na teren robót:
a) pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań
określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych lub udzielenia
informacji wymaganych tą ustawą,
b) inspektorom nadzoru inwestorskiego, działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego,
c) wyznaczonym pracownikom Zamawiającego,
d) projektantom - autorom projektów budowlano-wykonawczych pełniącym nadzór
autorski,
e) archeologowi, pełniącemu nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi,
22) usuwania w trybie natychmiastowym wszelkich awarii powstałych w związku lub przy okazji
prowadzenia działalności podjętej w celu realizacji przedmiotu Umowy;
23) naprawy i poniesienia kosztów związanych z naprawą wszelkich szkód powstałych w trakcie
prowadzenia robót;
24) uporządkowania terenu, założenia/odtworzenia trawników i zieleni po zakończeniu robót;
25) uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na umieszczenie i eksponowanie
reklam i znaków firmowych Wykonawcy na terenie robót;
26) udzielenia gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 12 Umowy;
27) bezpłatnego udziału w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych
w okresie gwarancji i rękojmi. Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy w zorganizowanym
przez Zamawiającego przeglądzie gwarancyjnym skutkować będzie naliczeniem kary
umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 12 Umowy;
28) umieszczenia na budowie tablicę informacyjną z danymi zawierającymi informacje dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
29) odtworzenia nawierzchni wraz z podkonstrukcją: dróg wewnętrznych, chodników i ciągów
komunikacyjnych;
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) przyjęty teren robót do dnia jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego;
2) wszelkie swoje działania i zaniechania związane z prowadzeniem działalności podjętej w celu
realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkie następstwa tej działalności, w szczególności
w zakresie:
a) organizacji robót;
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich;
c) ochrony środowiska;
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d)
e)
f)
g)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.;
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową;
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich;
zabezpieczenia i utrzymania w czystości chodników i jezdni od następstw związanych
z budową;
h) wywozu i przywozu: ziemi, materiałów i odpadów budowlanych;
3) prace wykonane, w tym wszelkie działania lub zaniechania podwykonawców i dalszych
podwykonawców, oraz osoby działające na jego rzecz;
4) stosowność i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim,
a związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy, wszystkich metod pracy oraz wszystkich
prac, niezależnie od jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Zamawiającego;
5) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe
w związku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowiązuje się w okresie robót do:
1) zapewnienia niezbędnych zabezpieczeń przed zabrudzeniem, zalaniem, przedostawaniem się
kurzu i pyłu do budynków oraz urządzeń i sprzętu narażonego na uszkodzenie lub zakurzenie
a znajdującego się w rejonie robót;
2) natychmiastowego usunięcia zabrudzeń z powierzchni objętych pracami, z których
Wykonawca będzie korzystał podczas wykonywania robót;
3) utrzymywania czystości miejsc składowania i magazynowania materiałów budowlanych itp.
Wykonawca posiadać będzie przez cały okres trwania Umowy, jak również przez okres
obowiązywania gwarancji ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia łącznie nie niższą niż …………………………….
złotych (zgodnie z SIWZ).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno odpowiedzialność
z tytułu szkód osobowych i rzeczowych, w następującym zakresie:
1) odpowiedzialność cywilna kontraktowa - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy;
2) odpowiedzialność cywilna deliktowa.
Jeżeli w czasie trwania Umowy zakończy się ochrona ubezpieczeniowa wynikająca
z dotychczas wiążącej Wykonawcę umowy ubezpieczenia, wówczas ma on obowiązek
niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu dokument
potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego zawarcie
nowej umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nastąpi
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym zakończyła się poprzednia umowa
ubezpieczenia. Uchybienie terminowi dostarczenia polisy uprawnia Zamawiającego do
wykupienia dla Wykonawcy polisy o tożsamym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
dokonania potrącenia kosztu polisy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
Jeżeli w czasie trwania Umowy suma gwarancyjna ulegnie zmniejszeniu wówczas Wykonawca
ma obowiązek niezwłocznie i bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu dokument
potwierdzający uzupełnienie posiadanego ubezpieczenia, co najmniej, do wartości wskazanej
w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności administracyjnych wynikających
z pozwolenia na budowę i realizowania procesu budowlanego, w szczególności do zgłoszenia
przedmiotu Umowy do Powiatowego Nadzoru Budowlanego.
§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
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Zamawiający zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przekazania terenu robót;
2) zapewnienia i przekazania Wykonawcy dziennika budowy;
3) uzyskania stosownego pozwolenia konserwatorskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków w Krakowie dot. prowadzenia prac ziemnych w strefie objętej nadzorem
archeologicznym;
4) zapewnienia i poniesienia kosztów nadzoru archeologa nad pracami ziemnymi oraz
przekazania Wykonawcy dokumentacji archeologicznej lub sprawozdania z prowadzonego
nadzoru archeologicznego (jeżeli zajdzie taka konieczność);
5) zapewnienia Wykonawcy dostępu do energii elektrycznej i wody na czas trwania robót, przy
czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej o mocy 30 kW.
6) zapewnienia niezbędnej współpracy swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy
w okresie realizacji przedmiotu Umowy;
7) niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów zgłaszanych przez Wykonawcę;
8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy;
9) odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
10) zapłaty wynagrodzenia za należycie wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

1.
2.

1.

2.

3.

§ 6.
Przepisy BHP i ppoż.
Za nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie robót odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
Do prowadzonych robót ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
§ 7.
Personel Wykonawcy
Najpóźniej w dniu przejęcia terenu robót wskazanym w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy/podwykonawców
uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy (dalej „Pracownicy” lub „Pracownik”)
wykonujących czynności polegające na:
1) pracach wstępnych związanych z zabezpieczeniem terenu budowy;
2) pracach przygotowawczych (w tym geodezyjnych);
3) robotach ziemnych;
4) robotach w zakresie odwadniania wykopów i gruntu;
5) robotach drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg wewnętrznych;
6) robotach związanych z układaniem instalacji i sieci sanitarnych;
7) robotach związanych z układaniem instalacji elektrycznych;
8) pracach związanych z bieżącym usuwaniem odpadów z terenu budowy;
9) pracach odtworzeniowych związanych z założeniem trawników i zieleni - po zakończeniu
prac ziemnych;
10) pracach związanych z uporządkowaniem terenu budowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego (w tym również przesłane drogą
elektroniczną na adres wskazany w § 15 ust. 2 Umowy) w wyznaczonym w tym wezwaniu
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terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
Pracowników:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
Pracowników wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych Pracowników, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów
o pracę Pracowników wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych Pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
1781), tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL Pracowników. Imię i nazwisko
Pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie Pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych Pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy
o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt 11
Umowy.
5. Opóźnienie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
przekraczające 10 dni roboczych traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
Pracowników na podstawie umowy o pracę i może stanowić podstawę do odstąpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy
Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów ppoż.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadali aktualne badania lekarskie,
niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży
roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
10. Pracownicy powinni w czasie wykonywania przedmiotu Umowy posiadać identyfikatory
umieszczone w widocznym miejscu oraz powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich
bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
12. Pracownicy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego przepisów
wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.
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13. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentów zawierających przepisy,
o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, a ich
zmian niezwłocznie, gdy wchodzą w życie z dniem następującym po ich wydaniu.
14. Zmiana Pracownika będzie możliwa na żądanie Zamawiającego, w przypadku nienależytej
realizacji prac objętych Umową.
15. W przypadku zmiany Pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba
ta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz postanowieniach Umowy.
§ 8.
Podwykonawcy
1. Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zamierza/nie zamierza powierzyć podwykonawcom
wykonanie robót stanowiących części przedmiotu zamówienia1.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma prawo wykonywania robót,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za pomocą podwykonawców.
3. Wykonawca może zlecić wykonanie robót będących przedmiotem Umowy podwykonawcom,
pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.
4. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na podstawie
pisemnej, odpłatnej umowy o podwykonawstwo na warunkach określonych w niniejszym
paragrafie.
5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części robót następuje w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw
do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy
podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy.
W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się
odpowiednio.
7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku
przeprowadzenia którego została zawarta Umowa, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania.
8. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.
9. Sumaryczna wartość kwot wynagrodzenia brutto wypłaconego przez Zamawiającego,
Wykonawcy, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekroczyć wysokości
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w ramach realizacji Umowy jest
obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

1

zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części Umowy.
12. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany której przedmiotem są roboty budowlane,
zgłasza do niego pisemne zastrzeżenia:
1) w zakresie niespełniania wymagań określonych w SIWZ;
2) gdy projekt przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 11
niniejszego paragrafu.
13. Niezgłoszenie
pisemnych
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym
w ust. 12 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Jeżeli umowa, o której mowa
w zdaniu poprzednim jest sporządzona w języku innym niż język polski, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu
tłumaczenie umowy na język polski poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
15. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu zgłasza pisemny sprzeciw
do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, zgodnie z ust. 12
niniejszego paragrafu.
16. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
17. Jeżeli przedłożona umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu,
Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę, wzywając go jednocześnie do dokonania
zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w sposób zgodny z ust. 11
niniejszego paragrafu pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 16
ust. 1 pkt 5 Umowy.
18. W przypadku zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
obowiązek ich przedkładania Zamawiającemu nie dotyczy sytuacji, gdy ich wartość jest mniejsza
niż 0,5% wartości Umowy z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie obejmuje umów o wartości
większej niż 50 000,00 zł.
19. Przepisy ust. 10-18 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.
20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności
za roboty wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
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26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

1.

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji
Wykonawcy.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie uwag, o których mowa
w ust. 23 niniejszego paragrafu, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże, w ocenie Zamawiającego, niezasadność takiej
zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego w zakresie tej części robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania
dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników oraz osób działających na ich zlecenie
(działania zawinione i niezawinione), jak za własne działania, zaniechanie działań, uchybienia
względnie zaniedbania.
Roboty wykonane przez podwykonawców objęte będą gwarancją i rękojmią Wykonawcy na
warunkach określonych w § 12 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Konieczność więcej niż dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 10 ust. 1 Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z art. 6471 ustawy –
Kodeks cywilny.
§ 9.
Odbiór robót
Warunkiem dopuszczenia do odbioru końcowego robót jest przedłożenie przez Wykonawcę
stosownych dokumentów, w szczególności: potwierdzenie dokonania zawiadomienia
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w zgodzie z art. 54 ustawy
Prawo Budowlane, dokonane w terminie pozwalającym uznać, że organ ten nie wniósł sprzeciwu
w drodze decyzji lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego nie wniesienie przez ten organ
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4.
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sprzeciwu w drodze decyzji, dokumentacji powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej, atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych
wbudowanych
materiałów, protokołów i innych dokumentów z pomiarów oraz prób wymaganych technicznymi
warunkami wykonania i odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót na
3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia tego odbioru.
Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu;
2) odbiór końcowy;
3) odbiór po okresie rękojmi.
Odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu odbywa się na następujących zasadach:
1) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających
lub podlegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, inspektorów poszczególnych branż oraz przedstawicieli
Zamawiającego;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia dokona oględzin robót podlegających zakryciu lub zanikających i w przypadku
prawidłowego wykonania tych robót wpisem do dziennika budowy zezwoli na ich zakrycie;
3) w przypadku niepowiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiającego, że część robót ulega zakryciu lub zanikowi bądź nieuzyskania zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego na zakrycie tych robót, na wniosek inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca na swój koszt dokona odkrywek, odsłonięć lub odwiertów w celu
sprawdzenia prawidłowości wykonania robót, a po sprawdzeniu zobowiązany jest
doprowadzić roboty na swój koszt do prawidłowego stanu.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z niedochowania przez
Wykonawcę w odpowiednim terminie obowiązku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego
paragrafu, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach prób
technicznych.
Nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie określonym Umową:
1) potwierdzenie złożenia we właściwym organie nadzoru budowlanego kompletnego
zawiadomienia o zakończeniu budowy w zgodzie z art. 54 ustawy Prawo Budowlane,
dokonane w terminie pozwalającym uznać, że organ ten nie wniósł sprzeciwu w drodze
decyzji lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego nie wniesienie przez ten organ
sprzeciwu w drodze decyzji;
2) atesty, deklaracje właściwości użytkowych oraz certyfikaty materiałów i urządzeń;
3) karty gwarancyjne urządzeń i materiałów;
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, badań
i sprawdzeń;
5) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, obejmującą położenie obiektów, sieci
uzbrojenia terenu i urządzeń, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
6) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z:
a) OPZ;
b) obowiązującymi przepisami, normami i standardami;
c) zasadami sztuki budowlanej.
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7) dziennik budowy;
8) dokumentację powykonawczą;
9) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury, o
której mowa w § 10 ust. 3 Umowy oraz dowodami dokonania płatności na rzecz
podwykonawców lub dalszych podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców lub
dalszych podwykonawców, że otrzymali oni należne im kwoty wynagrodzenia, a tym samym
nie zgłaszają roszczeń finansowych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy;
10) inne niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego dokumenty, jeżeli są one wymagane
w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych.
8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy.
9. Z odbioru robót Wykonawca sporządzi Protokół odbioru końcowego, podpisany przez obie
Strony Umowy. Odbiór bądź odmowa przez Zamawiającego dokonania czynności odbioru
nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia rozpoczęcia odbioru robót. W trakcie czynności
odbioru Zamawiający może zgłaszać uwagi do wykonanej roboty budowlanej, a Wykonawca jest
zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie
wykonał przedmiotu Umowy w całości lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust.
7 niniejszego paragrafu.
11. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia gotowości do odbioru po okresie rękojmi w celu
stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne,
w terminie 2 tygodni przed upływem okresu rękojmi. Odbiór jest dokonywany przez
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Z odbioru Wykonawca sporządzi protokół odbioru,
podpisany przez obydwie Strony.
12. W przypadku niezgłoszenia się Wykonawcy do odbioru po okresie rękojmi, zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, w części, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 Umowy, zostaje
zatrzymane do czasu podpisania protokołu odbioru po okresie rękojmi, o którym mowa w ust.
11 niniejszego paragrafu. W razie jeśli zabezpieczenie powyższe jest zrealizowane w formie innej
niż pieniądz, w razie konieczności utrzymania zabezpieczenia po terminie jego ważności
Zamawiający ma prawo zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, które następuje nie później niż w ostatnim
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

1.

2.

§ 10.
Zapłata wynagrodzenia
Za zrealizowanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie …………… zł netto (słownie: ……………. złotych netto) plus podatek od
towarów i usług w kwocie …………. zł (słownie: ……………. złotych), co daje ……… zł brutto
(słownie: ………………. złotych brutto).
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie koszty, w tym koszty
pomiarów, prób, zabezpieczeń, robót przygotowawczych, porządkowych, obsługi geodezyjnej,
koszty związane z utrzymaniem zaplecza budowy oraz koszty opracowania dokumentacji
podwykonawczej, geodezyjnej i innych dokumentów, przeniesienia autorskich praw
majątkowych do dokumentacji powykonawczej czy innych dokumentów powstałych w związku z
wykonaniem Umowy i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w
§ 1 ust. 1 Umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632
ustawy Kodeks cywilny.
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Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury Wykonawcy, po
podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 9 Umowy, w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………, dodatkowo wskazany na
fakturze. Do faktury Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców, iż wszelkie należności za roboty, usługi lub dostawy objęte fakturą, należne
tym podmiotom, zostały uregulowane przez Wykonawcę.
4. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 1
Umowy lub pismem na adres Zamawiającego wskazany w komparycji Umowy.
5. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Doręczenie błędnie wystawionej faktury, w tym bez wymaganych dokumentów,
lub gdy Wykonawca ma status podatnika VAT czynnego, faktury zawierającej numer rachunku
bankowego, który nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista
podatników VAT), a także wystawienie faktury przed podpisaniem Protokołu Odbioru,
powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2018 r., poz. 2191, ze zm.), lub przesłana na adres e-mail: faktury@imgw.pl.
7. Zważywszy na ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług, Strony
uzgodniły, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania podatkowe
oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich dostawców oraz podwykonawców,
także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty obowiązków związanych z rozliczeniami z
tytułu podatku od towarów i usług.
8. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy skarbowe z jakimikolwiek
wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub zaniechania
Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do
całkowitego zaspokojenia ewentualnych zobowiązań Zamawiającego wobec organów
skarbowych z tego tytułu.
3.

§ 11.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, tj. kwotę ………… zł (słownie: ………… złotych) w jednej z form określonych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, niezależnie od
przyczyn tej zmiany, lub w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy
w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy wniesiono w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany zachować
ciągłość zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości co najmniej do upływu terminu zakończenia
wykonywania Umowy. W tym celu, Wykonawca, nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed
upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, przedłuży termin jego ważności
o odpowiedni okres lub wniesie na ten okres nowe zabezpieczenie. Przed dokonaniem tej
czynności, Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpowiedni czas, nie mniej niż 7 dni roboczych,
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na weryfikacje prawidłowości dokumentu mającego stanowić zabezpieczenie na dodatkowy
okres realizacji przedmiotu Umowy. Czynności wymienione powyżej mogą być powtórzone jeśli
nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.
W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie
z ust. 2 niniejszego paragrafu w przewidzianym na dokonanie tych czynności terminie,
Zamawiający nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia
jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, a uzyskane środki będą stanowiły zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w
formie pieniężnej.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminach i wysokościach jak
niżej:
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego, że Umowa została wykonana
należycie;
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni
kalendarzowych od dnia upływu okresu rękojmi za wady.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie
z art. 149 ustawy Pzp, w szczególności zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
§ 12.
Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie dotyczącym
robót objętych Umową na okres 60 miesięcy.
Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu trwającej 60 miesięcy gwarancji jakości
na materiały oraz zamontowane urządzenia. Jeżeli gwarancja producenta na materiały lub
zamontowane urządzenia będzie dłuższa niż 60 miesięcy, obowiązywać będzie gwarancja
producenta.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania Protokołu
odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 9 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, nie później niż w dniu zgłoszenia
gotowości do odbioru końcowego, wystawione przez siebie w formie pisemnej dokumenty
gwarancyjne (bez wypełnionej daty rozpoczęcia biegu terminu gwarancji), które muszą
uwzględniać postanowienia Umowy.
W okresie obowiązywania gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzenia uprawnień
z tytuły rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, jakie
wystąpią w wykonanych robotach, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancji lub
rękojmi.
Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będą zawsze przy udziale Wykonawcy na wniosek
Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy
w formie telefonicznej pod numerem …………. lub na adres e-mail: ............. z pisemnym
potwierdzeniem wysłanym na adres siedziby Wykonawcy, za wyjątkiem awarii
uniemożliwiających eksploatację przedmiotu Umowy lub wad stanowiących zagrożenie
bezpieczeństwa osób i minia dla których ustala się termin nie dłuższy niż 24 godziny W razie
niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym
Zamawiający samodzielnie ustali zakres wad.
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Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi:
1) bezzwłocznie tj. w czasie 24 godzin, po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego,
usuwane będą:
a) awarie uniemożliwiające eksploatację przedmiotu Umowy;
b) wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;
2) pozostałe ujawnione wady lub niezgodności z Umową usuwane będą w terminie 7 dni
kalendarzowych, a w uzasadnionych technicznie przypadkach w terminie ustalonym przez
Strony.
Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad lub niezgodności z Umową,
Zamawiający może, według swojego wyboru, żądać obniżenia wynagrodzenia lub usunąć wady
w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Zlecenie przez Zamawiającego zastępczego
wykonania prac, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności gwarancyjnej w jakimkolwiek
zakresie.
§ 13.
Przeniesienie praw autorskich
Wykonawca oświadcza, iż w chwili, w której zgodnie z postanowieniami Umowy zobowiązany
jest przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej
oraz wszelkiej innej dokumentacji powstałej w związku z wykonywaniem Umowy, będzie mu
przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do ww. dokumentów, bez jakichkolwiek wad
prawnych, obciążeń, praw lub roszczeń osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia
określonego w § 10 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej
oraz wszelkich innych dokumentów powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, na
następujących polach eksploatacji:
1) używania i wykorzystania w całości lub w części;
2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami w całości lub w części;
3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych oraz nośnikach
magnetycznych;
4) publicznego wystawiania i wyświetlania;
5) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet;
6) publicznego rozpowszechniania w sposób inny aniżeli wskazany w pkt. 4 niniejszego ustępu.
Wykonawca, przenosząc autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu jednocześnie oświadcza, że:
1) nie narusza autorskich praw majątkowych osób trzecich, a Wykonawca zobowiązuje się do
przejęcia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich w przypadku naruszenia autorskich
praw majątkowych tych osób;
2) nie udzielił żadnych licencji na wykorzystywanie dokumentacji;
3) autorzy powstrzymają się od wykonywania swoich praw osobistych w stosunku do
dokumentacji.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego (tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami, tłumaczeniami,
przeróbkami dokumentacji powykonawczej i innej dokumentacji powstałej w związku z
wykonywaniem Umowy) na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej lub
wszelkiej innej dokumentacji powstałej w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca
przenosi (sprzedaje) Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1
Umowy, prawo własności nośników, na których utrwalono dokumentację.
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Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkiej dokumentacji, jak
również prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz praw własności
nośników nastąpi z chwilą przekazania dokumentów Zamawiającemu.
§ 14.
Kierownik budowy/Inspektor nadzoru
Funkcję kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie p. ………………..,
nr uprawnień …………………………. posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących
w dacie ich wydania.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi
Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym uprawnienia
budowlane i aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Zmiana powołanej w ust. 1 niniejszego paragrafu osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
musi być uzasadniona przez Wykonawcę w formie pisemnej i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni kalendarzowych od
dnia przedłożenia propozycji w tej sprawie i wyłącznie wówczas, gdy kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie nowo wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym
skierowaniem do kierowania robotami osoby innej niż powołana w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa nad
robotami będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.
Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany osoby powołanej w ust. 1 niniejszego paragrafu
nastąpi poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.
Funkcję inspektora/inspektorów nadzoru pełnić będzie/będą osoba/osoby wskazana/wskazane
przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo zmiany inspektora nadzoru w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zmiana zostanie odnotowana w dzienniku budowy.
Ustanowiony inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w ramach obowiązków ustalonych
w ustawie Prawo budowlane.
§ 15.
Kontakt Stron
Zamawiający oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Wykonawcą jest:
p. ……………., tel. ……………, e-mail: ...... lub p. ………., tel. …………., e-mail: …………… (sprawy
techniczne) oraz p. …………., tel. ………….., e-mail: ................ (sprawy handlowe).
Wykonawca oświadcza, że
upoważnioną przez niego
osobą do
kontaktu
z Zamawiającym jest p. ……………….., tel. ……………….., e-mail: ......................
Zamawiający oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są
upoważnione do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast
uprawnione do zmiany Umowy.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-16/2020
Strona 52 z 58

„Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych
na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie”

4.

Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§ 16.
Kary umowne i odszkodowanie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania następujących kar umownych:
1) za niewykonanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy;
2) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% nieuiszczonego przez
Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należnego wynagrodzenia brutto
wynikającego z umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;
3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł
brutto za każde naruszenie;
4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie;
5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde naruszenie;
6) za przystąpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robót przed akceptacją
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany przez
Zamawiającego, lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony
przypadek;
7) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu,
o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy – w wysokości 300,00 zł brutto
– za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
8) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
9) za opóźnienie w usunięciu wad lub niezgodności z Umową stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 400,00 zł brutto - za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;
10) w przypadku naruszenia warunków określonych w § 7 ust. 2 Umowy - w wysokości
1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;
11) za nieprzedłożenie oświadczeń lub dokumentów określonych w § 7 ust. 3 Umowy
w wysokości 400,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu
wynikającego z § 7 ust. 3 Umowy;
12) w przypadku niewzięcia udziału przez przedstawiciela Wykonawcy w przeglądzie
gwarancyjnym lub przeglądzie po rękojmi, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 27 Umowy –
w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek;
13) za nieprzedłożenie dokumentu polisy, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy – w wysokości
1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu
wynikającego z § 4 ust. 6 Umowy.
2. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
przedmiotu Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za
wyjątkiem przypadku odstąpienia od Umowy lub naliczenia kary za niewykonanie Umowy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, termin płatności kary umownej wynosi 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.
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Zamawiający, o ile dokona takiego wyboru, jest upoważniony do potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, opóźnienia lub nieprzewidziane koszty, w takiej części,
w jakiej wystąpią z winy Zamawiającego.
Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody
w pozostałym zakresie na zasadach ogólnych.
§ 17.
Odstąpienie od Umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w Umowie, bez uzasadnionych
przyczyn i nie rozpoczął ich pomimo wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania wezwania lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni robocze.
W takiej sytuacji Zamawiający zachowa prawo do żądania zapłaty kar umownych przez
Wykonawcę zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 i 7 Umowy;
2) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu;
3) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji;
5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową i dokumentacją projektową lub też
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;
6) opóźnienia przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3
Umowy,
przekraczającego 10 dni roboczych;
7) zmiany podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego;
8) konieczności więcej niż dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą
niż 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy okres działania siły
wyższej, o której mowa w § 18 Umowy, trwa dłużej niż jeden miesiąc, o czym mowa
w § 18 ust. 4 Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
postanowienia szczegółowe:
1) we wspólnie uzgodnionym terminie Strony zinwentaryzują przedmiot Umowy,
z dokonania czego zostanie sporządzony szczegółowy protokół robót w toku według stanu na
dzień odstąpienia, który będzie stanowił podstawę wzajemnych rozliczeń Stron;
2) w czynnościach inwentaryzacji przedmiotu Umowy mogą brać udział podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy, o ile złożą w tej sprawie pisemny wniosek wraz ze stosownym
uzasadnieniem;
3) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od udziału w inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1
niniejszego ustępu, Zamawiający może dokonać inwentaryzacji samodzielnie, na koszt
i ryzyko Wykonawcy;
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4) w przypadku, gdy czynności inwentaryzacji przedmiotu Umowy nie doprowadzą do
porozumienia Stron w kwestii ostatecznego rozliczenia wykonania przedmiotu Umowy,
rozstrzygnięcie w tej sprawie nastąpi zgodnie z § 21 ust. 2 Umowy;
5) koszty zabezpieczenia terenu robót, w tym wszelkie niezbędne opłaty, ponosi Strona winna
odstąpienia od Umowy, do dnia przejęcia tego terenu przez nowego Wykonawcę lub
uprawomocnienia się wyroku sądowego stanowiącego rozstrzygnięcie, o którym mowa pkt. 4
niniejszego ustępu;
6) za ewentualne szkody powstałe na terenie robót w okresie, o którym mowa w pkt. 5
niniejszego ustępu, odpowiada Strona winna odstąpienia od Umowy;
7) w związku z odstąpieniem od Umowy, jej postanowienia, dotyczące rękojmi za wady
i gwarancji jakości, zachowują moc. Pozostałe zobowiązania umowne wygasają
z chwilą uregulowania wzajemnych należności finansowych potwierdzonych podpisanym
protokołem robót w toku albo z dniem uprawomocnienia się wyroku stanowiącego
rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, chyba że Umowa reguluje
w sposób odmienny skutki odstąpienia od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie co najmniej jednego z zapisów wskazanych
w ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 do 8 niniejszego paragrafu Zamawiający zachowa prawo do żądania
zapłaty kar umownych przez Wykonawcę zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy.
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§ 18.
Siła wyższa
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, jeżeli
jest to spowodowane siłą wyższą.
Siłą wyższą w rozumieniu Umowy są zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron,
a w szczególności: wojna, powódź, huragan, zamieszki, strajki, jak również zakłócenia w
funkcjonowaniu Zamawiającego, Wykonawcy, organów władzy publicznej, łańcucha dostaw
materiałów niezbędnych do realizacji Umowy, związane z występującą pandemią COVID 19, o
ile okoliczności te mają wpływ na realizację Umowy.
W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone o czas
działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie
pisemnej o wystąpieniu siły wyższej uprawdopodabniając wpływ tych okoliczności na realizację
Umowy odpowiednimi oświadczeniami lub innymi dokumentami nie później niż w terminie
trzech dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności
powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej
Strony o jej zaistnieniu wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy
powiadomienie stało się możliwe. Za powiadomienie pisemne, wyłącznie na potrzeby
niniejszego ustępu, Strony uznają przesłanie skanów lub zdjęć podpisanych dokumentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.sadowska@imgw.pl.
Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące, Strony mają prawo odstąpić od
dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do 75 dni od dnia wysłania powiadomienia,
o którym mowa w ust. 3 powyżej przez którąkolwiek ze Stron.
§ 19.
Poufność
Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy
wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych
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z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy
przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu
bezprawnego, lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,
lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną Umowy
zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się
zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom lub
współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na
rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
4. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga
Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być wysłane drugiej
Stronie w formie pisemnej.
5. Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte
przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych
osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych
w celach innych niż w celu wykonywania Umowy.

1.

2.

§ 20.
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6
ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewidziana w ust. 1
niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy Umowy (w tym sposób
wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub cena umowna) obejmuje w szczególności
następujące sytuacje:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa
w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem Umowy przedsięwzięciach realizowanych lub
przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji
przedmiotu Umowy;
3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji
przedmiotu Umowy;
4) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika
z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które
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wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia
korzyści Zamawiającego;
5) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
6) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 18 Umowy;
7) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu,
nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych
istotnych zmian Umowy;
8) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy
Pzp;
9) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) wystąpienie
okoliczności,
za
które
odpowiedzialność
ponosi
Zamawiający,
w szczególności będących następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót;
11) zwiększenie czasochłonności wykonania robót zamiennych w stosunku do czasochłonności
robót podstawowych objętych przedmiotem Umowy;
12) wstrzymanie realizacji Umowy przez Nadzór Budowlany;
13) przerwanie realizacji robót na polecenie Zamawiającego – z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.
3. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych,
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
4. Strony dopuszczają zmianę podwykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

1.

2.

3.
4.

2

§ 21.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) SIWZ wraz z udzielonymi w postępowaniu odpowiedziami na pytania wykonawców2;
2) oferta Wykonawcy z dnia …………………………

Jeżeli w toku postępowania przetargowego Wykonawcy zadawali pytania
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