Remont instolacji odgromowej budynkdw PSHM zndjdujqcych siq- na terenie siedziby
Oddziolu IMGW-PIB w Krokowie pny ul. Piotra Borowego 74
Numer postepowonio : zP/2/2017/OKk

zatqcznik nr 1 do S|WZ
FORMUTARZ OFERW

Nazwa Wykonawcyl:

Adres:
Adres do korespondencji:
adres

e-mail:

.......- nr tel.:

NIP:............................,.....

REGON:

KRS: ....................

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiajacym: imiq i nazwisko
nr

telefonu:

Figurujemy

w

adres e-mail:

odpowiednim publicznie dostepnym, bezplatnym rejestrze

handlowym:

(nazwo zoiwiodczenio, numer rejestrocyjny, adres internetowy jeZeli zoSwiodczenie jest dostqpne w formie
elektronicznej)
Czy wykonawca

jest: mikroprzedsiebiorstwem, malym czy Srednim przedsiqbiorstwem?

INSTYTUT METEOROIOGII i GOSPODARKI WODNEJ
Paf stwowy Instytut Badawczy

oddzlal W Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w
OFERTA

OdpowiadajEc na ogloszenie o postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na roboty budowlane pn.
,,Remont instalacji odgromowej budynk6w PSHM znaidujecych sie na terenie siedziby Oddziafu IMGW-PIB w
Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14" w trybie ,,zaproJektuj i wybuduj", prowadzonym w trybie pnetargu
nieograniczonego, skladamy niniejszQ ofertQ i oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zam6wienia:

Oferujemy wykonanie caloici przedmiotu zam6wienia za cenq:

brutto:
netto:
vAr (.......%)
cena
cena

...........................21
.... ......... ....... . ...... . zf

..........................21

Uwaga: Cena brutto oferty musi wynikad
ofertowym.

ibyd zgodna z dolqczonym do oferty szczeg6lowym Kosztorysem

Udzielamy .................. miesiace/miesiqcy gwarancji na wykonany obiekt.

Sfona 18 z 5{)

Remont instalacji odgromowej budynkiw PSHM znojdujqcych sie na terenie siedziby
Oddziolu |MGW-PIB w Krokowie przy ul. Piotrd Borowego 74
N u me r postQ powa nid : ZP/2/20 17/oKk

3.

4.
5.

Uwogo! Termin gworoncji podlego punktocji- SIWZ Rozdziol 75
Calo56 zam6wienia zobowiqzujemy siq wykonai do 8 listopada 2017r.
Przyjmujemy warunki platnosci opisane w lstotnych postanowieniach umowy.
Informujemy. 2e wyb6r oferty nie bqdzie/bgdzie2 prowadzii do powstania
podatkowego w odniesieniu do nastepujecych towar6w lub uslug:

u

ZamawiajQcego obowiqzku

(Wmieni. nazwd/rodzoj toworu, kt6rych dostawo lub iwiodczenie bedzie prcwodziC dojego powstonio)

y_:.T::::::::::.:::.::::.::::::l::ix""H':"'"

obowiqzku podatkoweso po stronie zamawiaiaceso wvnosi:

OSWIADCZENTA:

6. O5wiadczamy, ie cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotw6rcze, wynikajece z zakresu isposobu realizacji
przedmiotu zam6wienia okreslonych w SIWZ.
7. Oswiadczamy,2e zapoznalismy sie z slwz i nie wnosimy do niej zastrzeiefi, a tak2e, ie zdobyliSmy informacje
konieczne do przygotowania oferty.
8. Jestegmy zwiEzani ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
9. Oswiadczamy, ie zalqczone do SW|Z,,lstotne postanowienia umowy'' (Zalqcznik nr 5 do SIWZ) zostafy przez nas
zaakceptowane bez zastrzeiei i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy siQ do
zawarcia umowy na podanych w niej warunkach.
l0.Przedmiot umowy zobowiqzujemy siq wykona6 zgodnie z warunkami i wymaganiami ustalonymi w SIWZ.
ll.Ogwiadczamy, ie tajemnicq przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
............................., kt6re
stanowiQ informacje zawarte w ofercie na stronach nr:
nie mogq byi udostepniane.
12.O5wiadczamy, ie zalqczone do oferty dokumenty opisuja stan prawny ifaktyczny, aktualny na dzied skladania

,......................

ofert.
13. Przedmiot zam6wienia zamierzamy wykona6:

a)

silami wlasnymiz,

b)

sitami wlasnymi i przy pomocy podwykonawc6w w zakresie2:

(noleiy wskozot czqtt zom6wienio, kt6rq Wykonowco zomieno powierzyi podwykonowcy oroz, o ile jest to
juz Wykonowcy wiodome, podai firmy podwykonowc6w)

c)

silami wlasnymi i przy pomocy podwykonawc6w, na kt6rych zasoby powolujemy siq w oferciez

(wskozai zokres czqtci zom6wienio, kt6ry Wykonowco zamierzo powierzyi podwykonowcy oraz lhmy
podwykonowc6w)
14. Wadium w wysoko6ci ..........-.... zl

formie ..........................

(slownie:

zlotych) zostafo wniesione dnia .............,.....-................ w

.

Do oferty zalqczamy nastqpujqce dokumenty:
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Mi4w&ldotu

(tnie nazwEko, rr,ttpls, pttzdf

tw pr4podku
Wykonowc6w wynepuhcych wsp^lnte nalety podo| done ws:i|/s|,(kh
znlepdrzebne

Wonowc^w

skellit

t

paps

u*y m uA

uprcwntmych do rcprezentowoniq t lykonowcy
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Zolqcznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:
IMGW-PIB

oddzial w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 K.ak6w
Wykonawca:

reorezentowany orzez:

(im iA

no zw lsko, sto n ow isko/ pod sto wo d o repre ze n ta cji )

OSwiadczenie Wvkonawcv

skladane na podstawie an. 25a ust.

I

ustawy

z

dnla 29 stycznia 2qr4 r.

Prawo zam6wiei publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA

Na potrzeby postepowania

o

WARUNK6W UDZIATU W POSTEFOWANIU

udzielenie zam6wienia publicznego pn.,,Remont instalacii odgromowei budynk6w

PSHM znaiduiAcych sie na terenie siedziby oddzialu lMGw-PlB

w

,,zaprojektuj I wybuduj", prowadzonego przez Instytut Meteorologii

i

Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14" w trybie
Gospodarki Wodnej

-

Paistwowy Instytut Badawczy

Oddzial w Krakowie, ogwiadczam, co nastepuje:

OSwiadczam, ie spelniam warunki udzialu w postqpowaniu okreslone przez zamawia.iEcego

w

Rozdziale 5 ust. 1SlWz.

(imie, nozwisko, podpis, pieczqa)j

Oswiadczam,

ie w celu wykazania spefniania warunk6w udzialu w postqpowaniu, okreslonych przez Zamawiajqcego w S 5 ust.

Stwz

poregam

na

zasobach

nastQpujqcego/ych

podmiotu/6w:

Slrona

2l

z 5{)
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Numer postqpowonia: zP/2/2077/OKk

w nastepujqcym zakresie:

(wskazoC podmiot I

okrcllit odpowlednl zokrcs dlo wskozonego podmiotu),

(inte, no2wlsko, @dpts, ptec24)1

Oswiadczam,

Ze wsrystkie informacje podane w

powyiszych oiwiadczeniach

sQ

aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelnq SwiadomoSciq konsekwencji wprowadzenia Zamawiajqcego w blqd przy
przedstawianlu Informacji.

(nleiscowaii), dnla ..................... r.

(inie no*dsko,

'Podpis

po.ty'ts,

ptecr*l

onby lub osdh uprcwnionych do reprezentowonlo wykonowcy,
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Zotqcznik nr 4 do SIWZ
zamawlaiac-v:

IMGW.PIB
Oddzlal w Krakowie
ul. Piotra Borowego 14
30-215 Krak6w

wvkonawca:

Adres: .................

(w przypddku wykonowcow ubiegojqcych siq wspolnie o udzielenie zom6wienio naleiy

Wpisot wszystkich wykonawc6w)

reDrezenlowanv orzez:

(imie, nozwisko, stonowisko/podstowo do reprezentocji)

OSwladczenle wvkonawcv

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wief publicznych (dalel lako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPETNIANIA

Na potrzeby postqpowania

o

WARUNK6W UDZIATU W POSTEPOWANIU

udzielenie zam6wienia publicznegopn.: ,,Remont instalacli odgromowei budynk6w

PSHM znalduiqcych sie na terenie siedziby Oddzialu IMGW-PIB

w

Krakowle przy

ul, Piotra BoroweSo 14" w tryble

,,zaprojektuj i wybuduj", prowadzonego przez Instytut Nleteorologii iGospodarki Wodnej

-

Paistwowy Instytut Badawczy

oddziaf w Krakowie, oswiadczam, co nastqpuje:

1.
2.

Oiwiadczam, ie nie podlegam wykluczeniu z postqpowania na podstawie art.24 ust l pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oiwiadczam, ie nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.5 pkt l ustawy Pzp.

limie, nozwisko, podpis, pieczec)'
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Oswiadczam,

te zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

............. ustawy Pzp

(podoi mojqcq zostosowdnle podstawq wykluczenia spotr'd wymienionych w drt. 24 ust, 7 pkt 13-14 16-20 lub drt. 24 ust.
Spkt

I

ustdwy Pzp). Jednoczesnie oSwiadczam,

ie w

zwiqzku z ww. okolicznosciQ, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjqfem nastqpujqce Srodki naprawcze:

(nielscdtolt), dnia ...-................. r.
(l/,,iQ, nontisko,

Oiwiadczam,

ie

nastepujecy/e podmiovy,

na

kt6rego/ych zasoby powoluje

sie

pdds, pieczeq

w

ninieJszym postepowaniu, tJ.:

.... (podaC pelnq ndzwA/frrmQ, odres,

d tokie w zolezno^ci

od

podmiotu: NIP/PESEL, (R5, nie podlegarq wykluczeniu z postqpowania o udzielenie zam6wienia.

..........,.........,..

0

4l€.'t o!t), dnla ..................... r.
(tnie, nozwisko, podpls, pieczQtl

Ogwiadczam, ie nastepujqq/e podmiot/y, bqdqq/e podwykonawcq,/ami:
Nazwa:
Adres:
NIP/PESEL:

(noleiy podoc done wszFtklch podmiot6wt

nie podlega/jQ wykluczeniu z postqpowania.

(inie, nozwkko, podph, pieczecf
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OSwiadczam,

ie

wszystkie informacje podane

w powyiszych

oswiadczeniach sa aktualne

i

zgodne z prawdq oraz zostaly

przedstawione z pefnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia zamawiarEcego w bfqd przy przedstawlaniu informacji.

(nh!scc,,d,t), dnia ..................... r.
(inie, nazwlsko, podpts, ptecz$l

'Podpis osoby lub os6b uprownlonych do reprezentowanio Wkonawcy.

Sfona 25 z g)

Remont instolocji odgromowej budynkiw PSHM znoiduiqcych sie nd tercnie siedziby
Oddziotu IMGW-PIB w Krokowie przy ul. Piotra Borcwego 74
N u me r postepowo n ia : zP/2/2 0 17/O K k

Zolqcznik nr 5 do SlWz

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr ............
(dalej takie:,,umowa")

zawartawdniu

w Krakowie

pomiQdzy:

Instytutem Meteorologii iGospodarki Wodnej - Paflstwowym Insq^utem Badawczym z siedzibq w Warszawie, ul.
Podlesna 6I,01 - 673 Warszawa, zarejestrowanym i wpisanym do Krajowego Rejestru SEdowego prowadzonego
przez Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xlll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SAdoweSo, Nr KRS:
0000062756, REGON:000080507 oraz NIP: 525- 000-88-09, zwanym dalej ,,Zamawiajqcym",
reprezentowanym przez:

1).-.-.....
2) ..........,................
zwanym dalej,,Zamawiajqcym",
a
z siedzibq

w

2l
zwanym dalej,,Wykonawcl",
zwanymi dalej fqcznie ,,stronami", a indywidualnie -,,Stronq".

51'
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiqzuje siq zrealizowa6 w tryble ,,zaprojektuj i wybuduj" zadanie
inwesrycyine pn.: ,,Remont instalacji odgromowej budynk6w PSHM znaiduiacych sie na terenie siedziby
Oddzialu IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14" (dalej: ,,przedmiot umowy''), kt6rego zakres
zostal szczeg6lowo opisany w Specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (dalej takie: ,,S|WZ"), stanowiacej
zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje siQ zrealizowad przedmiot umowy zgodnie ze zlo2onq ofertE z dnia ............... (dalej
takie: ,,Oferta Wykonawcy"), kt6ra stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy zostafa
wybrana przez Zamawiajqcego jako najkorzystniejsza w wyniku przeprowadzenia postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy zP/2/2017 /OKk, na podstawie
przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwierl publicznych (Dz.V. z 2O!5r., poz.zLU z p6in.
zm.).
3. Przedmiot umowy obejmuje:
1) zgloszenie rob6t do wlasciwego urzqdu

2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiQzujqcymi przepisami,
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3) wykonanie rob6t remontowych instalacji odgromowej w oparciu o wykonanE dokumentacje,
4) wykonanie pomiar6w instalacji, sporzqdzenie iprzekazanie zamawiajacemu tych protokol6w

5) przekazanie dokumentacji powykonawczej
4. Dokumentacja Projektowa obejmuje:

1)
2)

wykonanie dokumentacji projektowej w 4 egz.
wykonanie szczeg6lowego kosztorysu inwestorskiego w

4

egz.

5. Wykonawca potwierdza, i2 przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannoSci miaf
moiliwoSC zweryfikowania udostqpnionych przez Zamawiajacego danych, dokument6w oraz innych informacji
pnedstawianych przez Zamawiajecego w toku postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, majqcych
wpfyw na wykonanie niniejszej umowy.
6. Wykonawca oSwiadcza, 2e podmiot trzeci -................. (dalej takie:,,podmiot trzeci"), na zasoby kt6rego w
zakresie wiedzy i/lub doSwiadczenia Wykonawca powofywal siq skladajqc ofertq celem wykazania spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, bqdzie realizowal przedmiot umowy
w nastqpujecym zakresie ........................ W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci z
jakichkolwiek przyczyn Wykonawca bqdzie zobowiqzany do zastApienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajqcym zasoby co najmniej takie, jak te, kt6re stanowily podstawq wykazania spelniania przez Wykonawcq
warunk6w udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
upnednim uzyskaniu zgody Zamawiajecego.
7. Wykonawca zapewnia, ie podmiot trzeci, na zasoby kt6rego powolywal siq w zakresie zasob6w finansowych
skladajqc ofertq, bqdzie ponosil wraz z Wykonawcq solidarnq odpowiedzialnos6 za wykonanie przedmiotu
umowy iw przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcq z p(zyczyn niewyplacalnoSci bqdzie
zobowiEzany do przekazania Srodk6w zapewniajqcych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawcy ipodmiotu trzeciego z tego tytulu nie obcieiajq ZamawiajQcego.

52'
TERMIN REALIZAOI UMOWY

8listopada 20u r.
2. Wykonawca zobowiqzuje siq wykonaC wszystkie prace skladajqce siq na przedmiot umowy w terminach iw
zakresie przewidzianym w SIWZ.
3. Za termin zakofczenia uwa2a siq date pisemnego zgloszenia przez Wykonawcq gotowoSci do odbioru
kofcowego rob6t, potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy, o ile
czynno3ci odbioru koricowego nie zostanE wstrzymane przez Zamawiajqcego z powod6w, o kt6rych mowa w 5
14 ust.4lub 914 ust.5 pkt 2lit. b. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajqcego czynnosci odbioru
kor{cowego, za termin zakoiczenia rob6t uwaiad siq bqdzie datq wznowienia czynno6ci odbioru, po kt6rych
zakof czeniu zostanie podpisany protok6f odbioru kofcowego.
1. Wykonawca zobowiazuje siq zrealizowa6 przedmiot umowy do dnia

s3'
WYNAGRODZENIE

1.

Za naleiyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma - zgodnie z Ofertq Wykonawcy wynagrodzenie

zfotych:

powiqkszone o podatek VAT w
w fqcznej wysokosci .... zf netto (slownie
... .. ... . .
),
kwocie ... zl
2. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 1, ma charakter wynagrodzenia ryczaftowego iostatecznego.
.

.

.

.

. .

. . .
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ZamawiajEcy dopuszcza fakturowanie czq5ciowe
protokole odbioru czqsciowego.

i zaplatq

czq3ciowq za zakohczony zakres prac okre6lony w

Wykonawca bqdzie uprawniony do wystawienia faktury na podstawie protokolu odbioru czqsciowego lub
koricowego podpisanego przez obie Strony umowy, kt6ry stanowii bqdzie ka2dorazowo zalqcznik do faktury.

54'
PRZEDSTAWICIETE STRON

1.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlo2yl Zamawiajqcemu, kopie uprawnierl budowlanych w zakresie
projektowania. dotyczqce os6b biorqcych udziaf w realizacji przedmiotu umowy, dla kt6rych ustawa Prawo
budowlane wymaga posiadanie uprawniei

2.

Wykonawca na czas realizacji przedmiotu umowy
Kierownika Budowy w osobie

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

- tj. na czas wykonywania rob6t budowlanych

ustanowi

posiadajqcego uprawnienia budowlane w zakresie

specja1noici.......................

3.

zamawiajacy na czas realizacji przedmiotu umowy - tj. na czas wykonywania rob6t budowlanych ustanowi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kt6remu powierzy czynno6ci okreSlone na mocy przepis6w art. 25 iart. 25
ustawy Prawo budowlane. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zamawiajQcy zawiadomi Wykonawcq
drogE elektronicznE (e-mailem).

4.

Wszelkq korespondencjQ skierowanq przez ZamawiajAcego lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
Wykonawcy uznaje siq za prawidlowo i skutecznie dorqczonq, jeieli bedzie zlozona w siedzibie/lub biurze
Wykonawcy, u Kierownika Budowy albo Kierownika Rob6t Budowlanych, lub zostanie zamieszczony stosowny
wpis do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza nastQpujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:
1)
...., tel.: ..........., e-mail: ................
2) .........................., tel.: ..........., e-mail: ................
Wykonawca wyznacza nastepujace osoby do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy:
1) .........................., tel.: ..........., e-mail: ................
2) .........................., tel.: ..........., e-mail: ................

5.
5.

.........

55'
oBowrAzKr wYKoNAwcY
1. Wykonawca przed przystQpieniem do rob6t budowlanych ma obowiqzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z

obowiazujacymi w tym zakresie przepisami ustaw.

2.

Wykonawca nie dopu5ci do przebywania na terenie budowy os6b nietrzeiwych lub bqdqcych pod wplywem
Srodk6w odurzajqcych.

Wykonawca bqdzie kaidorazowo powiadamial zamawiajEcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
telefonicznie i dodatkowo pisemnie o wypadkach, a takie o szkodach w majqtku Zamawiajqcego, niezwlocznie
po nastapieniu tego rodzaju zdarzenia.
4. Wykonawca ma obowiAzek umoiliwid prowadzenie czynno5ci sfu2bowych na terenie budowy osobom i
instytucjom uprawnionym na mocy przepis6w ustawy Prawo Budowlane lub na podstawie innych akt6w
prawnych, jak iosobom upowa2nionym przez Zamawiajqcego. Wykonawca ma r6wniei obowiqzek udostepniai
im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

3.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje r6wniei:

1) wszelkie badania ipomiary wynikajEce z zapis6w dokumentacji projektowej, niezbqdne do wykonania
zadania inwestycyjnego
uzyskania przez Zamawiajecego decyzji zezwalajacej na uiytkowanie
wykonanego obiektu,

i
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2) pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego oraz w okresie udzielonej
rQkojmi i gwarancji jakoSci.

5.

Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynno3ci wynikajqce z tre6ci ustawy z dnia
- Prawo budowlane (Dz. U . z 2OL5 r. poz. 666 z p6in. zm.).

7lipca 1994 roku

7. W pzypadku zlecenia przez Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badaf sprawdzajQcych, kt6re

nie potwierdza osiagniecia wymaganych paramet16w okreSlonych w dokumentacji projektowej,

koszt

wykonania tych badai poniesie Wykonawca.
8. W ramach pefnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiQzany jest m.in. do:
1) potwierdzania zgodnoSci wykonywanych rob6t budowlanych z dokumentacjq projektowq,
2) wyjasniania wqtpliwoici co do zastosowanych rozwiqzaf projektowych, kt6re zglosi mu zamawiajEcy,

3) uzgadniania z Zamawiajacym moiliwo5ci wprowadzenia rozwiqzaf zamiennych w stosunku do rozwiqzai
przewidzianych w dokumentacji projektowej,
4) udzialu w naradach, spotkaniach na pro6bq ZamawiajQcego dotyczecych prac nad inwestycja.
9. Wykonawca przyjmuje pefnq odpowiedzialnoSd za:
1) wykonanie dokumentacji

projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbqdnych uzgodnief ipozwoleri,

2) przyjqty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego jego caloSci,
3) wszystkie prace realizowane przez podwykonawc6w i koordynacjq tych prac,

4) biezqce i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczeg6lnoSci Dziennika Budowy,
5) utrzymanie wlaSciwego oznakowania terenu budowy.

55'
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowiqzany do niezwlocznego usuniqcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich
szk6d powstatych w zwiqzku z realizacjE niniejszej umowy (w tym szk6d wyrzqdzonych osobom trzecim).

w

zakresie prowadzonej przez niego
dziafalno5ci gospodarczej traci waino56 przed zakoficzeniem terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
przedluiy ubezpieczenie OC, zachowujqc jego ciqgloSi, o okres dlu2szy o co najmniej 3 miesiqce od uplywu
terminu okreilonego w 5 2 ust. 1 i przekaie odpis (kopiQ) polisy Zamawiajacemu nie p6iniej nii na 14 dni przed
datq jej wyga6niqcia.

Jeieli polisa ubezpieczenia odpowiedzialno6ci cywilnej Wykonawcy

07'
MATERIAT.Y DO WYKONANIA OBIEKTU

Remont instalacji odgromowej winien byi wykonany z material6w dostarczonych przez Wykonawcq oraz pfty
u2yciu urzEdzeri dostarczonych przez Wykonawcq. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i
urzqdzenia, okre(lone co do rodzaju, standardu iiloici w dokumentacji projektowej, oraz ponosi za nie pefnq
odpowiedzialnoSC.

Materialy, o kt6rych mowa w ust. 1, nie mogq byC uiywane, muszq byi fabrycznie nowe oraz muszq odpowiadai
co do jakoSci wymogom dotyczqcym wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie z8odnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiqzany jest posiadai ina kaide zqdanie Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego okazad w stosunku do wskazanych material6w certyfikat na znak bezpieczehstwa, certyfikat lub
deklaracjq zgodno5ci z Polsk4 Normq lub z aprobatq technicznq.
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58'
PERSONET WYKONAWCY

i

Wykonawca zobowiazany jest zapewnid wykonanie kierowanie wszystkimi pracami skladajacymi siq na
przedmiot umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
Wykonawca zobowiqzuje siq skierowad do kierowania budowE i/lub robotami budowlanymi osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy. zmiana ktdrejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi bye
uzasadniona przez Wykonawce na pismie izaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takq

roboczych od dnia jej zgloszenia, ale wylqcznie wtedy. gdy kwalifikacje i
do5wiadczenie wskazanych os6b bqdq takie same lub wyisze od kwalifikacji i doiwiadczenia wymaganych w
SlWz. osoby te majE obowiazek zlo2enia dokument6w, o kt6rych mowa w S 4 ust. 1 lub ust. 3.
zmianq

w terminie do 5 dni

Wykonawca zobowiazuje siQ, Ze pracownik/pracownicy wykonujqcy czynno5ci, dla kt6rych Zamawiajqcy okre6lil
taki warunek w SIWZ, bQde w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, - Kodeks pracy (Dz. U. z2Ot6 r., poz. 1655 z p62n. zm.).
4. W trakcie realizacji zam6wienia ZamawiajAcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawcq lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracq os6b wykonujqcych wskazane przez zamawiajEcego czynnosci. zamawiajqcy uprawniony jest w
szczeg6lno6ci do:

1) iqdania o3wiadczef

i dokument6w w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w i dokonywania

ich

oceny,
2) iqdania wyja6niei w przypadku wEtpliwoSciw zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymog6w,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania uslug.
5. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca na kaZde wezwanie zamawiajecego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, przedfo2y zamawiajQcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcq lub podwykonawcq os6b wykonujqcych
wskazane przez Zamawiajqcego czynno5ci:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracq os6b
wykonujqcych czynno6ci, kt6rych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O6wiadczenie to powinno zawierai w
szczeg6lno5ci: dokfadne okre$lenie podmiotu skladajqcego oSwiadczenie, datq zloienia oiwiadczenia,
wskazanie, ie objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracq wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o pracq i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zloienia oiwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
2) Po5wiadczonq za zgodno66 z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcq lub podwykonawcq kopiq
umowy/um6w o pracq os6b wykonujqcych czynnosci, kt6rych dotyczy ww. oiwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiqzk6w, jeieli zostal sporzedzony). Kopia
spos6b zapewniajQcy ochronq danych osobowych
umowy/um6w powinna zostad zanonimizowana
pracownik6w, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie donych osobowych (t1. w
szczeg6lno6ci bez adres6w, nr PESEL pracownik6w). |mie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracq iwymiar etatu powinny by6 mo2liwe do
zidentyfikowania.
Wz6r oSwiadczenia stanowi zalqcznik nr 4 do umowy.

w

Wykonawca najp6iniej w ciqgu 3 dni od dnia realizacji danego etapu przedmiotu umowy, przedstawi
zamawiajQcemu wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracq ze wskazaniem imienia inazwiska
danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszq brai udziaf w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowiAzany jest do bieiecej aktualizacji ww. wykazu. Wykonawca przedstawia ZamawiajQcemu zaktualizowany
wykaz niezwlocznie, nie p6iniej ni2 w kolejnym dniu roboczym po zmianie os6b ujqtych w wykazie.
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ZamawiajEcemu propozycjq zmiany, o kt6rej mowa w ust. 2 nie p6iniej

nii 7
dni roboczych przed planowana zmianA. Kaida przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajeca z braku
kierownictwa budowy lub rob6t, lub braku narzqdzi, lub urzldzeri, bez wzglqdu na czas jej trwania, bqdzie
traktowana jako przerwa powstala z winy Wykonawcy inie moie stanowid podstawy do zmiany terminu

7. Wykonawca powinien przedfoiyi

zakonczenia rob6t.

59'
PTATNOSCI

Wynagrodzenie naleine Wykonawcy, okreslone w S 3 ust. 1, platne bqdzie pnez zamawiajecego na podstawie
prawidlowo wystawionych przez WykonawcQ faktur wykonania przedmiotu umowy, po podpisaniu przez Strony
odpowiedniego protokolu koicowego przedmiotu umowy, potwierdzajqcego brak wad odbieranego zakresu
przedmiotu umowy.
ZamawiajAcy zaplaci naleino6d wynikajacA z faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przelewem na
nr konta Wykonawcy, wskazany w FV. Za datq zapfaty uznaje siQ dzieri obciQzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest wystawiad faktury na nastqpujace dane:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
01{73 Warszawa, ul. Podlesna 51
Oddzial w Krakowie
30-215 Krak6w, ul. Piotra Borowego 14
NrP s2s.000-88-09

-

Patistwowy Insh/tut Badawczy (IMGW-PIB)

5

ro'

PRAWA DO DOKUMENTAOI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowiazany jest posiadai prawa autorskie majqtkowe oraz prawa zaleine do dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego wskazanego w I 1ust. 1, kt6rE opracuje iprzekaie zamawiajacemu w
wyniku realizacji niniejszej umowy (dalej:,,Dokumentacja Projektowa").

przypadku powierzenia przez Wykonawce czqsci prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca
zobowiazany jest do nabycia praw autorskich majqtkowych oraz praw zale2nych od tych podmiot6w w stosunku
do tych prac projektowych i przeniesienia ich na zamawia.iqcego bez obowiQzku zaplaty dodatkowego
wynagrodzenia a takie zobowiQzany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nieodplatnie nadzoru
autorskiego w zakresie wynikajqcym z wykonanej przez te podmioty dokumentacji.
Wykonawca o6wiadcza, ie na podstawie odpowiednich um6w, zawartych w formie pisemnej, bqdzie
dysponowal prawami do ka2dego elementu Dokumentacji Projektowej, stanowiacego utw6r w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.22076(., poz.666 z p6in. zm.) i
potwierdza, ie prawa te nie zostana zbyte ani ograniczone w zakresie, kt6ry wytqczalby lub ograniczafby prawa
zamawiajQcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
o5wiadczenia, o kt6rym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiqzany bqdzie do pokrycia wszelkich
szk6d poniesionych przez ZamawiajAcego z tego tytufu.

W

4. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej:
1) przenosi na Zamawiajqcego autorskie prawa majqtkowe oraz prawa zale2ne do Dokumentacji Projektowej;
2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowaf Dokumentacji Projektowej, korzystania z nich, a takie
rozporzqdzania tymi opracowaniami - tj. udziela ZamawiajAcemu praw zaleinych, w tym na rzecz os6b trzecich i

udzielania sublicencji,
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3) bezterminowo zobowiqzuje siq do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej,
oraz wyraia zgodq na wykonywanie przez Zamawiajqcego autorskich praw osobistych do Dokumentacji

Projektowej, w szczeg6lno6ci wyraia zgodQ na:
a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,
b) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa Dokumentacji Projektowej,
c) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w calosci, lub w czq6ci, samodzielnie, lub w

pofqczeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w caloSci lub w czqsci, samodzielnie, lub w
polqczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb ZamawiajQcego;
przenosi
4)
na Zamawiajtrcego prawo wlasnoici do wszystkich egzemplarzy lub no5nik6w, na kt6rych
Dokumentacja Projektowa zostafa utrwalona.
Nabycie przez Zamawiajacego praw wskazanych w ust. 1 nastepuje w ramach wynagrodzenia okreslonego w 5 3
ust. l umowy, bez ograniczef co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastqpujqcych p6l
eksploatacji:

1) korzystania z Dokumentacji Projektowej na u2ytek wlasny, uiytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uiytek os6b trzecich w celach zwiqzanych z realizacjq zadai Zamawiajqcego lub zam6wiefi ZamawiajAcego,
2) przekazywania Dokumentacji Projektowej (lub jej kopii), w calo6ci lub w czq3ci:
a) innym wykonawcom, jako podstawq lub material wyj5ciowy do wykonania innych opracowai
projektowych,
b) wykonawcom biorqcym udzial w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na realizacjq rob6t
budowlanych objqtych Dokumentacja ProjektowQ, w szczeg6lno6ci poprzez wlqczenie Dokumentacji
Projektowej lub jej czqScido specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz udostqpnianie Dokumentacji
Projektowej ijej czq6ci wszystkim zainteresowanym tym postepowaniem, wlqcznie z wprowadzeniem do
sieci Internet,
c) innym wykonawcom, jako podstawq dla wykonania lub nadzorowania wykonania rob6t budowlanych,

d) stronom trzecim biorqcym udzial w procesie inwestycyjnym;
3) utrwalania Dokumentacji Projektowej (lub jej czq3ci) na wszelkich rodzajach no5nik6w, a w szczeg6lnoSci na
noinikach video, ta6mie 6wiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach noSnik6w
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

4) zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej (lub jej czqsci) dowolnq technikq w dowolnej ilo6ci, w tym
technikE magnetycznQ na kasetach video, technika Swiatloczulq icyfrowq, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nik6w dostosowanych do tej formy zapisu (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd,),

wytwarzania jakqkolwiek technikA egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w tym technika drukarskq,
reprograficznq, zapisu magnetycznego oraz technikq cyfrowq,
5) wprowadzania Dokumentacji Projektowej (lub jej czq5ci) do pamiqci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
6) wyjwietlania i publicznego odtwarzania Dokumentacji Projektowej (lub jej czq5ci), nadawania jej w calo6ci lub
jej wybranych fragment6w za pomocA wizji albo fonii przewodowej ibezprzewodowej przez stacje naziemnq,
nadawania za posrednictwem satelity, reemisja,
7) wprowadzania do Dokumentacji Projektowej zmian, skr6t6w, sporzqdzania wersji obcojqzycznych,
8) publicznego udostqpniania Dokumentacji Projektowej w taki spos6b, aby kaidy m6gl miei do niej dostqp w
miejscu iw czasie przez niego wybranym (np. sieci internet)
Zamawiajqcy jest uprawniony do przeniesienia na inny podmiot wlasnosci praw nabytych na podstawie
niniejszej umowy do Dokumentacji Projektowej.
Jeieli korzystanie przez Zamawiajqcego z Dokumentacji Projektowej naruszai bqdzie autorskie prawa
majqtkowe lub osobiste os6b trzecich, Wykonawca zobowiqzany bqdzie do zwrotu wszelkich wydatk6w
poniesionych przez Zamawiajqcego na zaspokojenie roszczei tych os6b oraz do wynagrodzenia wszystkich
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szk6d, jakie zamawiajacy poniesie w zwiqzku z wylqczeniem lub ograniczeniem moiliwosci korzystania przez
Zamawiajacego z Dokumentacji Projektowej.

8. Skutki finansowe jakichkolwiek blQd6w wystepujacych w Dokumentacji Projektowej obciaiajQ
Wykonawcq.

0u'
ZMIANY W DOKUMENTAOI PROJEKTOWEJ
1, ZamawiajEcy ma prawo:
1) zrezygnowai z wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego element6w,

2) polecid Wykonawcy wykonanie zamiennych opracowaf projektowych lub ich element6w, w

szczeg6lnoSci

wynikajqcych z decyzji, uzgodnief i opinii, majqcych wptyw na zadanie inwestycyjne.
z.Zmiany, o kt6rych mowa w ust. 1, dokonywane bqdq w formie aneksu do umowy.

3. Jeieli zmiany, o kt6rych mowa w ust. 1, moge stanowiC podstawe do zmiany terminu wykonania umowy
Wykonawca powinien niezwlocznie przedfo2yi do akceptacji Zamawiajacego propozycjq zawierajaca opis dziala6,
czynno6ci iterminy wykonania opracowad projektowych lub ich element6w objqtych poleceniem zmiany.
4. Wszelkie zmiany Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego
wskazanegowS 3 ust.

l

Umowy.

5. Wykonawca moie wystEpii do Zamawiajacego o przedluienie terminu wykonania obu etap6w przedmiotu
umowy, dotQczajAc odpowiednie uzasadnienie, je5li termin wykonania Dokumentacji projektowej moie nie byi
dotrzymany z jednej z nastqpujqcych przyczyn:
1) z powodu sify wy2szej, przez kt6ra na potrzeby niniejszej umowy naleiy rozumied zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleinym od Stron, kt6rego Strony nie mogly przewidzied przed zawarciem umowy, oraz kt6rego
Strony nie mogly unikna6, ani kt6remu nie mogfy zapobiec przy zachowaniu naleiytej starannoSci, w szczeg6lnosci:
pow6di, poiar i inne klqski 2ywiofowe, zamieszki, strajki. ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle zalamania
warunk6w atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skaienia,
2) z powodu ponadprzeciqtnego czasu trwania procedur administracyjnych, nie wynikajacego z winy Wykonawcy i
majqcego wplyw na termin wykonania Dokumentacji projektowej.
5, Wszelkie niezgodne z prawem dziafania lub zaniechania Wykonawcy w toku postQpowari administracyjnych, w
zwiazku z kt6rymi doszlo do przedfu2enia zakoiczenia tych postQpowaf, lub kt6re doprowadzily do wydania decyzji
(postanowienia) nierozstrzygajEcych o wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej
umowy - elementach stanu faktycznego, kt6re powinny byi objqte zakresem przedmiotowym orzeczenia organu
okres
administracji, wyfqczajq prawo Wykonawcy do iqdania przedluienia terminu wykonania umowy

-

o

przedluiajqcego sie postqpowania administracyjnego.

912'
ODBIoR DOKUMENTAOI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca w terminie wskazanym w 5 2 ust. 1 zobowiqzany jest wykonai i przekazai Zamawiajacemu, w
siedzibie Oddzialu IMGW - PIB w Krakowie przy ul. Borowego 5, Dokumentacjq Projektowa wykazana w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i SIWZ, wraz z wykazem jej poszczeg6lnych element6w oraz oswiadczeniem, ie
przekazana Dokumentacja Projektowa zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej,
obowiqzuj?cymi przepisami i normami oraz ie jest ona kompletna z punktu widzenia celu, kt6remu ma slu2yd.
2. Oswiadczenie, o kt6rym mowa w ust. 1, musi zostad podpisane przez wszystkich projektant6w, kt6rzy opracowali
Dokumentacjq Projektowq w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
3. Z czynnosci zloZenia Dokumentacji Projektowej Strony sporzedze protok6l przekazania - wz6r stanowi zafqcznik
nr 5 do umowy.
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4. Zloienie

Zamawiajqcemu dokument6w wskazanych

w ust.

l

nie jest r6wnoznaczne z dokonaniem przez

Zamawiajqcego odbioru dokumentacji projektowej.
5. ZamawiajEcy zastrzega sobie 4 dni (liczonych od dnia zlo2enia projektu) na dokonanie sprawdzenia kompletnoSci

oraz zgodnosci Dokumentacji Projektowej z postanowieniami niniejszej umowy.

6. zamawiajAcy moie w terminie okreSlonym w ust. 5 zwr6cid siq do Wykonawcy na pismie, faxem lub drogQ
elektroniczna (e-mailem) z prosbq o udzielenie wy.iaSnief odno6nie przekazanej Dokumentacji Projektowej, a
Wykonawca w terminie nieprzekraczajqcym 2 dni roboczych zobowiEzany jest ich udzielii na pismie lub drogq
elektronicznq (e-mailem).
7. Jeieli Zamawiajecy stwierdzi,2e Dokumentacja projektowa zawiera usterki nie bqdqce wadami, w szczeg6lnoSci:

omylki pisarskie, blqdy stylistyczne, niejednoznaczno5i opisu technicznego, braki pojedynczych rysunk6w, braki
podpisdw, w iloici do 30 sztuk, kt6re nie wplywajq na przydatnosc projektu do celu, kt6remu ma sfuiyi, w6wczas
Strony sporzEdzE protok6f odbioru warunkowego, a Wykonawca bqdzie zobowiqzany do usuniqcia usterek w
terminie 3 dni od daty ich zgloszenia przez zamawiajqcego. Nieusuniqcie usterek we wskazanym terminie bqdzie
r6wnoznaczne z wykonaniem Dokumentacji Projektowej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

8. Jeieli zamawiajEcy stwierdzi, 2e Dokumentacja Projektowa zostala wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, odm6wi jej odbioru do czasu usuniqcia przez Wykonawcq zgloszonych wad, Strony ustale
protokolarnie szczeg6lowy zakres i termin bezplatnego dokonania przez Wykonawcq zmian i uzupelnief w
Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku terminem wykonania Dokumentacji Projektowej bQdzie termin, w
kt6rym Wykonawca przekaie ZamawiajEcemu niewadliwa Dokumentacjq Projektowq.
9. Do odbioru poprawionej Dokumentacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

513'
ODBI6R KO{COWY PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zglosi Zamawiajqcemu zakoiczenie realizacji przedmiotu umowy igotowoSd do odbioru koricowego
przedmiotu umowy w formie pisemnej lub drogq elektronicznq (e-mailem).
Zamawiajqcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koricowy przedmiotu umowy w ciqgu 2 dni roboczych od daty

zgloszenia przez Wykonawcq gotowosci do odbioru, potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajqcy powiadomi Wykonawcq pisemnie lub drogq elektroniczna (emailem) o terminie odbioru koricowego, a upowainiony przedstawiciel Wykonawcy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego bedzie uczestniczyl w czynnoiciach odbioru koncowego.
Wraz ze zgfoszeniem gotowo6ci do odbioru koricowego Wykonawca przekaie ZamawiajEcemu sporzqdzone w
jqzyku polskim iw zakresie niniejszej umowy:
1) dokumentacjq projektowa powykonawczq,
2) Dziennik budowy,
3) niezbqdne 3wiadectwa kontroli jakoSci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSci wymagane przepisami dla
u2ytych material6w iurzqdze6, a takie gwarancje dotyczace zamontowanych urzqdzef,
4) protokoly badai isprawdze6,
5) o5wiadczenia Kierownika Budowy, o kt6rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
5) inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.
4. ZamawiajEcy ma prawo wstrzymad czynnosci odbioru koricowego, jeieli Wykonawca nie wykonal przedmiotu
umowy w caloici lub nie przedstawil dokument6w, o kt6rych mowa w ust. 3.
Jeieli w trakcie odbioru koicowego zostana stwierdzone wady:
1) nadajqce sie do usuniecia iumoiliwiajqce u2ytkowanie obiektu, to Zamawiajqcy dokona odbioru koricowego
przedmiotu umowy i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniqcia tych wad;
2) nienadajqce

siQ

do usuniqcia (wady trwale):
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a) jeZeli wady umozliwiajq uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w6wczas ZamawiajAcy
dokona odbioru koricowego przedmiotu umowy, obni2ajac jednoczeSnie wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartoSci uiytkowej, estetycznej lub technicznej obiektu,

jego przeznaczeniem, w6wczas ZamawiajEcy
przerwie czynnoSci odbioru koricowego izaZada od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy lub jego
czqSci po raz drugi, w wyznaczonym terminie.
Wykonawca zobowiqzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piimie oraz droga elektroniczna o usunieciu
wad oraz do iqdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. W
takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust.2.
7. Z czynnoSci odbioru kofcowego Strony spisza protok6f zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
oraz terminy wyznaczone na usuniqcie stwierdzonych wad - wz6r protokofu odbioru kofcowego stanowi
zaQcznik nr 6 do umowy.
b)

jeieli wady uniemoiliwiajq uiytkowanie obiektu zgodnie

z

014.
GWARANCJA

Wykonawca udziela ZamawiajQcemu na obiekt wzniesiony w wyniku realizacji niniejszej umowy gwarancji za
wady na okres...., *miesiecy liczony od dnia nastQpnego po dniu dokonania odbioru koicowego przedmiotu
umowy.
*noleiy wpisot okres gworcncji podony przez Wykonowcq w Ofercie,
Zamawiajqcy mo2e dochodzid roszczei z tytulu gwarancji takie po terminie okre3lonym w ust. 1, jeieli zglosil
Wykonawcy wadq przed uplywem tego terminu.
W przypadku nieprzystApienia przez Wykonawcq w zakre5lonym terminie do usuwania w ramach udzielonej
gwarancji ujawnionych wad lub usterek, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuniqcia wad lub
usterek z powodu wystqpowania sytuacji zagraiajqcej Zyciu lub zdrowiu, lub z powodu wystepienia sytuacji
zagraiajqcej wystqpieniem katastron/ budowlanej, Zamawiajacy bqdzie uprawniony wedlug swojego wyboru do
usuniqcia wad lub usterek we wlasnym zakresie, lub do zlecenia ich usuniqcia innemu podmiotowi. Koszty z tym
zwiazane mo2e pokryi z zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, o kt6rym mowa w 5 18, lub moie iqdai
od Wykonawcy zwrotu poniesionych koszt6w. W przypadku, gdy koszty usuniqcia wad lub usterek przewy2szae
bqdq kwotq zabezpieczenia naleiytego wykonanla umowy, Zamawiajacy uprawniony bqdzie do iqdania od
Wykonawcy zwrotu poniesionych koszt6w w czq6ci, w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy.
4. Zamawiajqcy moie iqdad usuniqcia wad lub usterek w spos6b przez siebie okreslony, a Wykonawca zwiEzany
jest 2qdaniem zamawiajacego.
ZamawiajQcy moie zglaszad Wykonawcy wady iusterki w spos6b przez siebie wybrany - pisemnie, faxem lub
drogE elektronicznq.

udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiqzany jest raz w roku do udzlalu w
przeprowadzonych przeglqdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegl4d6w wad iusterek.
Termin przeglqdu kaidorazowo bedzie uzgodniony miedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Z przeprowadzonych
przeglqd6w rocznych strony sporz4dz4 protok6l, w kt6rym wskaiq stwierdzone w wyniku przeglqdu wady i

W

okresie rekojmi

i

usterki oraz termin wyznaczony na ich usuniqcie.
7. Wykonawca udzieli 2lata gwarancji na OokumentacjQ Projektowe. Bieg okresu udzielonej gwarancji rozpoczyna

siq w dniu nastepnym po podpisaniu protokolu odbioru koricowego rob6t budowlanych realizowanych na
podstawie tej Dokumentacji (tj. po podpisaniu protokolu odbioru kofcowego przedmiotu umowy).
8. Jeieli w czasie realizacji przedmiotu umowy lub w okresie rqkojmi igwarancji udzielonej na Dokumentacje
ProjektowE ujawniq siq wady lub usterki Dokumentacji Projektowej, Wykonawca bqdzie zobowiqzany do
niezwlocznego poprawienia Dokumentacji Projektowej i usuniqcia konsekwencji tych wad lub usterek.

51s.
KARY UMOWNE
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1. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy zaplaty kary umownej:
1) za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy
w 5 3 ust. 1, za ka2dy dzief op6inienia,

-

w wysokoSci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonej

2) je2eli uslugi lub roboty budowlane bqdzie wykonywaf podmiot inny niz Wykonawca, lub inny ni2
Podwykonawca skierowany do wykonania uslug/rob6t zgodnie z procedurq okreSlonq w 5 9 - w wysoko5ci
800,00 zf za kaidy taki przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcq obowiazk6w wynikajqcych z 5 5 ust.

I lubust.2-w

wysoko5ci 400,00 zf za kaidy taki przypadek,

4) w

przypadku stwierdzenia przez Zamawiajqcego uchybiei

w

zakresie realizacji rob6t budowlanych,

Zamawiajqcy lub lnspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniqcia, nie kr6tszy ni2 3
dni. Jezeli Wykonawca nie wykona w terminie polecenia Zamawiajqcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
inie naprawi stwierdzonych uchybiefi, Zamawiajqcy bQdzie uprawniony do naliczenia mu kary umownej w
wysokoSci 2(X) zf za kaidy dzief zwloki.

5) za skierowanie do kierowania robotami innej osoby/os6b, ni2 wskazana/e w Ofercie Wykonawcy,
uprzedniej akceptacji zamawiajQcego

-

bez

w wysokosci 250 zf za kaidy taki pnypadek,

5) za nieprzedlo2enie w terminie poSwiadczonej za zgodnoS6 z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokoici 50 zf za ka2dy dzief op6inienia,
7) za kaidy przypadek niewypelnienia wynikajEcego z SIWZ obowiqzku zatrudnienia pracownika na podstawie
umowy o pracq - w wysokosci 10002f,
8) za naruszenie obowiqzku wynikajacego z 5 8 ust. 5 - w wysoko6ci 150 zf za ka2dy dzief op6inienia;
9) za naruszenie obowiqzku wynikajEcego z 5 8 ust. 5 zd. 1. - w wysoko6ci 100 zf za kaidy dziei op6inienia;
10) za op6inienie w usuniQciu wad stwierdzonych przy odbiorze czqiciowym lub kofcowym, lub ujawnionych w
okresie gwarancjijakoSci i rQkojmi za wady - w wysokoici 150 zf za kaidy dzief zwloki,

11) za odstqpienie od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy - w wysoko6ci 10% fqcznej kwoty
wynagrodzenia brutto, okre6lonej w I3 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, przy czym naliczenie
przedmiotowej kary nie wyklucza mo2liwosci naliczenia Wykonawcy innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej umowie.

Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego, przenoszEcego wysoko6i
zastrzeionych kar umownych, do wysoko6ci rzeczywi5cie poniesionej szkody.
Strona, kt6rej zostala naliczona kara umowna, ma obowiqzek jej zaplaty w terminie 14 dni liczEc od daty
dorqczenia jej noty ksiegowej oraz wezwania do zaplaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany w nocie.
Wykonawca upowainia Zamawiajacego do potrqcenia naliczonych kar umownych z nale2nego Wykonawcy
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy, po uprzednim pisemnym, bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do zaplaty.
S

15'

oDsTAPtENlE OD UMOWY

W razie wystQpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujEcej, ie wykonanie umowy nie le2y w interesie
publicznym, czego nie moina bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moie
zagrozic istotnemu interesowi bezpieczefstwa paristwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajacy moie
odstqpiC od umowy w terminie 30 dni od powziqcia wiadomosci o powy2szych okolicznoSciach. W takim
przypadku Wykonawca moie iqda6 jedynie wynagrodzenia naleinego za wykonanie czq5ci umowy.
zamawiajEcy mo2e odstqpiC od umowy w przypadku co najmniej 30 - dniowego op6inienia wykonawcy w
realizacji k6regokolwiek etapu przedmiotu umowy, pomimo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego, co

najmniej 14 - dniowego terminu.
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3. Zamawiajqcy moie odstepid od umowy takie w przypadku:
1) zajqcia majatku Wykonawcy w stopniu uniemoiliwiajecym mu wykonanie Umowy;
2) gdy Wykonawca nie rozpoczaf realizacji rob6t w ciAgu 14 dni od daty przekazania terenu budowy. z przyczyn
leiqcych po stronie Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca bez uprzedniego, pisemnego uzgodnienia z ZamawiajAcym przerwal realizacjq umowy na
okres dluiszy nii 30 dni i nie podjll prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, nie kr6tszym nii 7 dni;
4) gdy lqczna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych pruekroczv 25% tAcznej kwoty wynagrodzenia netto,
okreSlonej

w53ust.

1,

5) gdy Wykonawca podzleca cafo5C rob6t, lub dokonuje cesji umowy, albo jej czqSci, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajlcego,
5) gdy Wykonawca podzleca jakqkolwiek czqSi przedmiotu umowy, co do kt6rej Zamawiajqcy naloiyf obowiqzek
wykonania przez Wykonawcq wlasnymi silami,
7) w przypadku konieczno6ci dokonania bezpo3rednich platnosci na sumq wiqkszq nii 10% wartosci umowy
Podwykonawc.y lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Wykonawca moie

odstEpid od umowy

w przypadku, gdy Zamawiajecy powiadomil go pisemnie, ie nie bqdzie

m69l pokryC zobowiqzaf finansowych wynikajqcych z Umowy.

5.
6.

Kaida ze Stron ma prawo odstEpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia pneslanki uprawniajEcej jq do
odstepienia od umowy.
W przypadku odstApienia przez ZamawiajEcego od umowy w caloici (ze skutkiem ex tunc) Zamawiajqcy ma

prawo do zatrzymania wszystkich lub tylko niekt6rych opracowaf projektowych lub rob6t budowlanych
(przydatnych dla Zamawiajqcego) wykonanych w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcq, za zaplate
wynagrodzenia odpowiadajqcego zakresowi tych zatrzymanych opracowaf lub rob6t, po potrqceniu kwot
naleinych Zamawiajqcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczeg6lno5ci kar
umownych.

7. W przypadku odstapienia przez Zamawiajqcego od czqici umowy (ze skutkiem ex nunc)

ZamawiajQcy

zobowiqzany jest do wypfacenia Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres przedmiotu umowy, po

potraceniu kwot naleinych zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie niniejszei umowy. w tym w
szczeg6lnoSci kar umownych.
8. W przypadku odstqpienia od umowy upowainieni przedstawiciele Stron, przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (gdy odstqpienie od umowy nastapilo w trakcie realizacji przedmiotu umowy), sporzEdzq w
terminie do 7 dni roboczych od daty odstqpienia protok6l inwentaryzacji prac wykonanych przez Wykonawcq do
dnia odstapienia od umowy. Protok6l inwentaryzacji bqdzie stanowi6 podstawe do ostatecznego rozliczenia
realizacji przedmiotu umowy.
9. W przypadku odstepienia przez Zamawiajtrcego od umowy w caloJci (ze skutkiem ex tunc), w protokole, o
kt6rym mowa w ust. 8, Strony okreSlq prace wykonane przez Wykonawcq, kt6re Zamawiajacy zatrzymal i
odebral zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
1O.W przypadku odstEpienia przez Zamawiajacego od czq3ci umowy (ze skutkiem ex nunc), w protokole, o kt6rym
mowa w ust. 8, Strony okresla prace wykonane przez Wykonawcq i odebrane przez ZamawiajaceSo zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.
11.Koszty zabezpieczenia przerwanych rob6t budowlanych ponosi Strona winna odstapienia od umowy.

Su'
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany

i

uzupelnienia niniejszej umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewainoSci.
za zgodA Stron wyraiona na pi6mie w formie aneksu, w
okoficznoiciach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, p.zy przestrzeganiu postanowiei 5 20 ust. 3 niniejszej

2. Zmiana postanowief niniejszej umowy moie nastqpi6
umowy.

Strona 37 z 50

Remont instalacji odgromowej budynk6w PSHM znojdujqcych siQ no terenie sieclziby
Oddziotu lMGw-PlB w Krokowie przy ul. Piotro Borowego 74
N u me r poste p owa n io : ZP/2 /20 17/O K k

3. Zmiana postanowief umowy mozliwa jest wylqcznie w przypadku zaistnienia jednej z nastepujqcych okolicznoJci
iw zakresie okreSlonym poni2ej:
1) W przypadku op6inienia lub odmowy wydania przez organy administracji publicznej decyzji, zezwoleri,
uzgodnief itp., niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy, zmianie
moie ulec termin realizacji umowy, maksymalnie o okres trwania stanu uniemoiliwiajqcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej tre3ciq i w spos6b naleiyty.
2) W przypadku koniecznoici zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiqzaf
technicznych lub material6w ze wzglqdu na zmiane przepis6w prawa zmianie moie ulec: spos6b wykonania
umowy, termin realizacji umowy, wynagrodzenia naleine Wykonawry.
3) NastEpi zmiana os6b wskazanych pnez Wykonawce w Ofercie skierowanych do realizacji zam6wienia pod
warunkiem zastapienia ich osobami posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje okreSlone w SlWz.
4) NastEpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy na kt6rego zasoby Wykonawca powolywal siq na zasadach
okreSfonych w art.22a ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunk6w udzialu w postepowaniu, o kt6rym
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem wykazania ZamawiajEcemu, i2 proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelni je w stopniu nie mniejszym ni2 wymagany w trakcie
postQpowania o udzielenie zam6wienia.
5) Pozostale okoliczno6ci, kt6rych wystEpienie moie uzasadniaC zmianq umowy:
a) dzialanie tzw. sily wy2szej, uniemoiliwiajqce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, przy czym
przez silQ wy2szE rozumie siq zdarzenie zewnqtrzne o charakterze niezaleinym od Stron, kt6rego Strony nie

mogly przewidzie6 przed zawarciem niniejszej umowy oraz kt6rego Strony nie mogly uniknqd, ani kt6remu
nie mogly zapobiec przy zachowaniu nale2ytej starannoici, w szczeg6lnoSci: pow6di, po2ar, trzesienie ziemi
iinne klqski Zywiolowe, wyjqtkowo niesprzyjajqce warunki atmosferyczne, nagle idlugotrwale przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skaienie, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dziafania wojenne.
Przez wyjqtkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne rozumie sie takie warunki, kt6re - po pierwsze

-

obiektywnie wstrzymuja wykonywanie rob6t budowlanych ze wzgledu na wymogi technologiczne,
determinujQce wykonanie tych rob6t budowlanych, po drugie - iloii dni wystepowania tych warunk6w lub
intensywno6d tych zjawisk (np. opad6w), jest wiQksza o co najmniej o 5% od Sredniej dla danego miesieca,
obliczonej w oparciu o dane z ostatniego piQciolecia liczqc wstecz od daty zawarcia umowy.

b) zaistnienie innej, niemo'liwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za kt6ra zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno5ci, uniemoiliwiajqcej
naleiyte wykonanie umowy;

c) wystqpienie warunk6w terenowych budowy odbiegajacych w spos6b istotny od przyjqtych

w
szczeg6lnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfqdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzqdzei lub innych obiekt6w budowlanych;
d) koniecznosd usuniqcia blqd6w lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, na podstawie
kt6rej prowadzone sA roboty budowlane;

dokumentacji projektowej,

w

e) konieczno6d wykonania rob6t zamiennych;

f) zmiany powszechnie obowiazujAcych przepis6w prawa wpfywajace na realizacje umowy;
g) powstanie rozbieino6ci lub niejasnosci w rozumieniu pojee utytych w niniejszej umowie, kt6rych nie
bqdzie moina usunEt w inny spos6b, a zmiana tre3ci postanowief umowy bqdzie umoiliwia6 usuniqcie
rozbieino5ci i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji przez Strony;
h) zmiana zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcom;

i) op6inienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajqcego.

W przypadku wystapienia ww. okolicznosci zmianie moie ulec: spos6b wykonania umowy, zakres

rzeczowy

przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, wynagrodzenia naleine Wykonawcy.
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Jeieli okolicznosci uzasadniajace 2adanie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zaistniaty w czasie
zmiany terminu
wykonywania rob6t budowlanych, podstawq do zgloszenia przez Wykonawcq
'qdania
wykonania przedmiotu umowy sa stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciqgu 3 dni roboczych
liczac od daty zaistnienia tych okolicznosci.

zmianq umowy musi byi zloiony drugiej Stronie na pismie i zawierai uzasadnienie. Strona
wystqpujEca o zmianq umowy zobowiqzana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno6ci stanowiqcych
przeslankq do wprowadzenia zmian w umowie.
W przypadku ograniczenia funduszy przyznanych Zamawiajacemu na realizacjq przedmiotu umowy,
ograniczeniu ulec moie, bez 2adnych ujemnych dla Zamawiajacego konsekwencji finansowych, odpowiednio
zakres rzeczowy przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy oraz termin wykonania umowy. Zamiar
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy Zamawiajacy zglosi Wykonawcy w formie pisemnej, w
terminie 14 dni, liczqc od dnia powziecia wiadomo5ci o ograniczeniu Srodk6w finansowych.
7. WystQpienie okoliczno6ci, o kt6rych mowa w ust.2 powyiej, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajqcego
uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie zaS obowiqzku. Okolicznoici te nie moga r6wniei stanowie
podstawy roszczef Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych wskazanych w $ 4 umowy ust. 5 i7 umowy,
Wniosek

o

2) zmiana danych teleadresowych Strony,

3) zmiana nazwy Strony, zmiana firmy Strony, zmiana formy organizacyjno

-

prawnej Strony.

918'
POUFNOSC

Umowa jest jawna i moZe podlegad udostepnieniu na zasadach okre5lonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Z zastrzeieniem powyiszego Strony zobowiezujq siq do przestrzegania przy realizacji
przedmiotu umowy wszystkich postanowiefi zawartych w obowiqzujEcych przepisach prawnych zwiqzanych z
ochronq danych osobowych, a takie z ochronq informacji poufnych oraz ochronq tajemnicy przedsiebiorstwa.
Obowiqzek ten nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostqpniania informacji na podstawie
bezwzglqdnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, a w szczeg6lnoSci na iadanie sqdu, prokuratury, organ6w
podatkowych lub organ6w kontrolnych.
Nie bqdq uznawane za niejawne informacje, kt6re:
1) stanq siq informacjq publicznq w okolicznoSciach niebqdqcych wynikiem crynu bezprawnego,
2) sq

jui

znane Stronom, o czym SwiadczQ wiarygodne dowody,

3) sq zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,

4) zostanQ przekazane Stronom przez osobq fizycznq lub prawnq niebqdqca strona Umowy zgodnie z prawem,
bez ograniczef inie naruszajEc postanowief Umowy.
Ka2da ze Stron winna dolo2yd naleiytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z informacji niejawnych drugiej Strony. Kaida ze Stron zobowiqzuje sie zapewnid dostqp do informacji
niejawnych wyfEcznie tym pracownikom lub wsp6lpracownikom Strony, kt6rym informacje te sQ niezbedne dla
wykonania czynnoSci na rzecz drugiej Strony i kt6rzy wykonujq obowiqzki wynikajqce z Umowy.
4. W przypadku naruszenia zobowiqza6 dotyczqcych poufno5ci danych, druga Strona bedzie miala prawo do
zadania natychmiastowego zaniechania naruszef i usuniqcia ich skutk6w. Wezwanie do zaniechania naruszef i
usuniqcia skutk6w winno byi wyslane drugiej Stronie w formie pisemnej.
5. Strona, kt6ra dopuScila siq narusze6, zobowiqzana bqdzie naprawiC szkodq na zasadach o96lnych.
o. Wykonawca zobowiqzuje siq do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegajqcych upublicznieniu informacji
dotyczqcych ZamawiajAcego ijego dzialalno6ci, kt6re zostanQ powziqte przez Wykonawce w trakcie realizacji
Umowy.
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7. Wykonawca zobowiezuje siq do zachowania poufnoSci uzyskanych od Zamawiajacego danych osobowych

i

Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych ZamawiajQcego w celach innych nii w
celu wykonywania Umowy,

519'
POSTANOWIENIA KOI{COWE

W

sprawach nieuregulowanych niniejszA umowe majq zastosowanie wlaiciwe przepisy powszechnie
obowiqzujqcego prawa, w szczeg6lno3ci stosowne przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wief publicznych.
2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, kt6re nie zostane rozwiqzane polubownie, Strony
oddadzq pod rozstrzygniecie sqdu powszechnego wla6ciwego miejscowo dla siedziby Oddzialu IMGW - PIB w

1.

Krakowie.

3. Umowq sporzEdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach,
4. Wykaz zalacznik6w stanowiacych integralne czqici umowy:

po jednym dla kaidej ze Stron.

1) Specyfikacja lstotnych Warunk6w zam6wienia (SIWZ)

2) oferta wykonawcy z dnia

3) Program funkcjonalno-uiytkowy (PFU)
4) Ofwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wskazanych os6b na podstawie umowy o pracq
5) Protok6l przekazania Dokumentacji Projektowej
6) Protok6t odbioru koricowego przedmiotu umowy

ZA ZAMAWIAJACEGO:

ZAWYKONAWCE:
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Zal4cznik nr 4 do umowy

Wvkonawca:
...........................,dnia

(pelna nazwa/firma, adres; w zaleinoici
Od POdNiOtU: NIP/PESEL, KN/CEIDG)

oSWIADGZENIE WYKONAWCY O ZATRUDNIENIU WSKAZANYCH ()568 NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACE

ie jako Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na podstawie
przepis6w ustawy Prawo zam6wief publicznych do realizacji zam6wienia pn. ,,Remont instalacii odgromowej
budynk6w PSHM znaidujqcych sie na terenie siedziby Oddeialu IMGW-PIB w l(rakowie przy ul. Piotra Borowego
14" w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj", zatrudniam na podstawie umowy o prace osobQ/osoby, kt6re wykonujE

Oswiadczam,

czynnoSci wskazane przez Zamawiajqcego w SIWZ.
Wvkaz os6b:
Liczba os6b

Wymiar etatu

Rodzai umowy

Do oswiadczenia zalQczam poniisze dowody:
1. kopia um6w o pracq os6b wykonujqcych czynnosci, kt6rych dotyczy oSwiadczenie
2. Wykaz obowiqzk6w (tylko w przypadku, gdy taki zakres zostal sporzqdzony)

podpis Wykonawcy

UWA6AI
Kopid umow o pracq powinna byi zostat zanonimizowona w spos6b zopewniojqcy ochrone danych osobowych procownik6w,
zgodnie z pnepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 7997 r. o ochronie donych osobowych (tj. w szczeg6lnoici bez adresdw, nr PE'EL
pracownik6w). lnformacje tokie jok: doto zoworcio umowy, rodzaj umowy o prdce i Wmior etdtu powinny byt moiliwe do

zidentyfikowonia.

Strona4l

z

50

Remont instalacji odgromowej budynk6w PSHM znoiduiqcych siq no terenie siedziby
Oddziatu IMGW-PIB w Krokowie przy ul' Piotrd Borowego 74
N u me r po stqpowo n id : ZP/2/2 0 17/OK k

Zatqcznik

S

do umowy

PROTOK6I PRZEKAZANIA DOKUMENTAOI PROJEKTOWEJ
Wykonawca

- strona przekazuiqca

Zamawiaiqcy

-

strona odbleraiqca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paistwowy Instytut Badawczy Oddzial w Krakowie,
ul. Piotra Borowego 14,30-215 Krak6w
Przedstawiciele zamawiajacego:
1.
2.

2..........

3...,....

Dnia ...................... w siedzibie oddzialu IMGW-PIB w Krakowie odbyfo siq przekazanie dokumentacii proieKowej dotyczqcej
Dokumentacja projektowa zostala przekazana
zawartej dnaa
reanzacJr umowy nr
Zamawiajqcemu przez przedstawicieli Wykonawcy zgodnie z poniiszym:

OSwiadczenie Wykonawcy:

1. Oswiadczam, ze wymieniona wyiej dokumentacja projektowa wykonana iest zgodnie z umowq, z wymaganiami SIWZ,
wymaganiami ustawy Prawo budowlane, obowiqzuiqcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
2. Oswiadczam,

ie przekazywana dokumentacia jest kompletna

z

punktu widzenia celu jakiemu ma sluzye'

Podpisy Przedstawicieli zamawlajAcego:

Podpisy Przedstawicieli Wykonawcy:

1.

L.

2.

2.

3.

3.
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Zolqcznik nr 6 do umowy

PROTOKOI. ODBIORU KOITCOWEGO PRZEDMIOTU UMOWY

sporzAdzony w ............................, dnia

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

roku w sprawie odbioru przedmiotu umowy wykonanego przez

1..............

przeprowadzifa w dniu ..................,,,,. roku, (zgfoszony przez wykonawcq dnia ..............................), kofcowy odbi6r Przedmlotu

umowy.
po dokladnym zbadaniu zakresu rob6t wykonanych i zgodnosci z ustaleniami Komisja stwierdza co nastqpuje:

1. Odbierany obiekt wykonany zostaf zgodnie z dokumentacjq pod wzglqdem technicznym dobrze/ile1, z

wymienionymi w zafEczniku nr ....... , kt6re Wykonawca zobowi4zuje sie usunqe w terminie do dnia........"'..........

wadami

.

2. Roboty budowlane rozpoczeto dnia ...................... zakoficzono dnia ....................... . Termin wykonania rob6t
Komisja postanowila:

iednoczesnym przekazaniem uiytkownikowi ZamawiajAcemu/UznaC obiekt za wykonany wadliwie i nie dokonae odbioru kofcowego, wyznaczajQc Wykonawcy nastepujEcy
termin na usuniecie wad

1. Uznai obiekt za wykonany bez wad

2.

Termin

gwarancji,

i

zostaf

odebrad od Wykonawcy

udzielony

na

z

odebrany

przedmiot umowy,

uplywa

Zastrzeienia i uwagi Komisji:

Na tym odbi6r przedmiotu umowy zostal zakofczony, co czlonkowie Komisji stwierdzajq przez podpisanie niniejsze8o

orotokofu.

Podpisy:
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L Cdonkowie Komisji:
I

n.

Przedstawiciele wykonawcy:

2
5

III. Inspektor Nadzoru:
5

Dostarczons przez Wykonawca dokumetrtacja:
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zol. nr 6 do SIWZ
Wykonawca:

(petno nozwo/firmo, adres; w
od podniotu: NIP/PESEI. KRS)

zoleinolci

Reprezentowany przez:

(lmiQ, no2wlsko stanowlsko/podstowo
do reqezentacji)

WYKAZ ROB6T BUDOWIANYCH

w zakresie niezbqdnym do wykazania spelnlania warunku udzialu w postqpowaniu tj. wykonania nle wczesniej nii w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoici jest krotszy - w tym okresie, co
naimniej 3 roboty budowlane o charaKerze i zlozono6ci por6wnywalnej z zakresem niniejszego zam6wienia, polegajqcych na
remoncie instalacii odgromowej, kaida o minimalnej wartosci brutto 180 000,00 zl. wraz z podaniem ich rodzaiu, wartojci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, z zafqczeniem dowod6w okre5lajqcych czy
te roboty budowlane zostaly wykonane naleiycie, przy czym dowodami, o kt6rych mowa, sQ referencje bAdi inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byfy wykonywane, a jeieli z uzasadnionei przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w - inne dokumenty.

a.

Rodzai

Wartogt

Data wykonanla

Data rozpodeala

Data takoicrenia

M'reisce

wykonania

odbiorce

1.

2.

OSwiadczam, ie wszystkie w/w informacje sE aktualne izgodne z prawdE oraz zostafy przedstawione z petnE swiadomoiciq
konsekwencji wprowadzenia zamawiajEcego w bfad przy przedstawianiu informacji.

Miejscowoi( i doto

Podpis

(iniq, nozwisko, podpis, pieczgt)t

Dlo koidej pozycji nalei dolqczyC dowody okrellojqce czy w roboty budowlone zostaly wykonane naleiycie,
'Podpis osoby lub osdb uprownionych do reptezentowonia Wykondwcy.
1
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Zol.

nr

7 do S|WZ

Wykonawca:

(pelno nozwo/fimo, ddtes;
od

podniotu: NIP/PESE

it zole2nosci

KRS)

Reprezentowany przez:
( i m i e, no zw isko

stonow isko/p d stow o

do rc$ezentocji)

WYKAZ

0568

skierowanych przez Wykonawce do realizacji zam6wienia publicznego w zakresie niezbednym do wykazania warunku udzialu w
postqpowaniu dotyczqcego dysponowania odpowiedniq zdolnogcia technicznq lub zawodowE tj.:
Forma dysponowania:
Wyksztatcen ie

tp.

I

iKwalifikacje

lmiq i
nazwisko

2

zawodowe

posiadanie
uprawnien

3

-

DoSwiadczenie

niezbqdne do
wykonania
zam6wienia

Zakres
Zakres i
n

umer

uprawniei

czynnoSci

wykonywanych
w zam6wieniu
publicznym

pracownik
wfasny
Wykonawcy2

inna forma
dysponowania: np.
oddany do dyspozycji
przez inny podmiot
(nazwa podmiotu)3

4

5

6

7

8

l.
lot/lota

2.

latloto

3.

ldtlotd

Ojwladczam,

ie wszystkie w/w informacje

sq aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelnq

SwiadomoSciA

konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego w btEd przY przedstawianiu informacji.

Miejscowo't i doto
( imie,

Podpis
nozwisko, podpis, pieczqt)j
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Remont instdlocji odgromowel budynkiw PSHM znoJduiqcych siq na terenie siedzlby
Oddzlolu lMGw-PlB w Krokowle Nzy ul. Piotra Borowego 74
Nu mer postgpowonio : zP/2/2017/OKk

procqvnk wlany Wkonowcf - zotrudnlotry na podstowie umowy z zokrcsu ptowo WCy (umowo o prucet lub umowQ cywllnopmwnq (np.
umowo-deenE, umowo o dzielo), zobowlqzonle do wspdlpracy.
3
w prrypdku Wpelnanio kolumny nr 8 Wkonowco zobowlqzony Jest udowodnit zomowioJqcemu, ,e bedzie dysponowol osobami
Wmlenlonyml w te| kolumnie no potzeby reotlzacl zomdwienio, w szczeg6lnokl przedstowiajqc mu w tym celu pisemne zobowlqzonle tych
2

podmlotdw do oddanta mu do dyspozycJltych osdb (w26r zobowtqzania stanowl zolqcznik nr 3 do slwz).
oedpts
osoby lub udb upmwniotrych do reprczentowonio Wkonowcy'

Stona 47 z

g)

Remont instolocji odgromowej budynk6w PSHM zndiduiqcych sig no terenie siedziby
Oddziolu lMGw-PlB w Krdkowie przy ul. Piotro Borowego 74
Nu mer poste powa nia : ZP/2/2017/OKk

Zal. nr 8 do SIWZ

zoBowr4zANrE

TNNEGO PODMIOTU DO ODDANIAWYKONAWCY DO DYSPOZYOI NIEZBEDNYCH

ZASOB6W

niiej podpisany reprezentujacy Podmiot, kt6rego nazwa iest wskazana w nagf6wku, jako upowa2niony na pismie lub
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu tego Podmiotu oiwiadczam, ie Podmiot ten zobowiEzuje siq

Ja,

do oddania na rzecz:

(nozwo i odres wykonowcy sklodoiqcego oferte)

nastqpujqcych zasob6w*

:

1)
2)

doiwiadczenia w realizacji zam6wied odpowiadajAcemu przedmiotowi zam6wienia: ...'.............

3)

zdolno3ci

os6b, kt6re skieruje do wykonywania zam6wienia: ......
fi

nansowej i ekonomicznej: ..........................

Na potrzeby wykonania przedmiotu zam6wienia pn.,,Remont instalacii odtromowej budynk6w PSHM znaiduJqcych sie na
terenie sledziby Oddzlalu IMGW-PlB w Krakowie przy ul. Piotra Boroweto 14" w trybie,,zaproiektui i wybudul" oiwiadczam,

ie ww. Podmiot udostepni wykonawcy ww. zasoby w nastepujqcym zakresie:

1)

spos6b wykorzystania udostepnionych zasob6w bedzie nastqpujacl:

2)

charakter stosunku lQczQcego ww. Podmiot

3)

zakres iokres udziafu ww. Podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia bqdzie nastepujEcy:

z

wykonawcA bedzie nastepujQcy:
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Remont tnstulacii odgmnowe! budwkdw PSHM znoidulqcydt siQ no terenle stedziby
Oddztolu IMGW-PIB w Krokowle przy ul, Piotro Borowego 74
N u m e r post?Po wo n ia : ZP/2 k 0 17/OKk

I pleczef osoby ltfu os6b uprownlonych
do reprezentowonlo lnnego Podmlotu)

(podpls

dnia

'nEpwzebne

s6tlt
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Remont instalocji odgromowej budynk'w PSHM znoiduiqcych siQ no terenie siedziby
Oddziolu lMGw-PlB w Krokowie pny ul. Piotto Borowego 74
Numer postepowonio : zP/2/2017/OKk

Zol. nr 9 do SIWZ

Wykonawca:

(pelno nozwa/flrmo, odres; w zoleinotci
od podmiotu: NIP/PESEL KRS)

Reprezentowany przez:

ie, n q zw isko sto n ow isko/pod sto wa
do reptezentocji)
Iin

oSWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNATEzNOSCI LUB BRAKU PRZYNATEzNOSCI DO TE SAMEJ GRUPY KAPITATOWEI

Skfadaiqc

oferte

w

postQpowaniu

o

udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego pn. ,,Remont instalacji odgromowej budynk6w PSHM znajdulqcych sie na terenle siedzibY Oddzialu IMGWptB w Krakowle przy ul. Piotra Borowego 14" w trybie ,,zaprolektui iwybuduj", dzialajEc na podstawie art. 24 ust. L1 ustawy
Pzp, oswiadczam,

ie:

ustawy

1.

naleiymy do grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu
2Oo7 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Tekst jedn.: Dz. U' 22077 t., poz' 229)'

2.

nie naleiymy do grupy kapitalowei, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy
2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2017 (, poz. 2291.*

z

dnia 16 lutego

z

dnia 16 lutego

*niepotrzebne skre3liC

................................. (mielscowo!e), dnia..................... r.

(imie, nozwisko, podpi, pieczQ.)'

'podpis osoby lub osob uprownionych do reprezentowonio wykonowcy-

Itwoga:

l'tvkondwco w tqmhte 3 drrt od zamleszczentd no strot te intenetowe! inlonoalL o korel mowo w d^. 86 ust.s ustdwy Pzp, pr2ekc'e Zdmowtolqcemu
glwtqdczenle o pnynoleinolcl lub brcku Vtyndleinolct do tej sqne! grupy kopnqbwel, o k6rci mowd w drt.24 ust.1 pkt 23 ustqwy np. Wra2 te
dotantem olwhdczenio, Wykondwco mote pnedstowtt dowody, te powiq.onld z indym Wkondwcq nle prcwddzq do zoktaaenlo konkutenctl tlt
o udddenie aom6wienid.
'pd'Q'Duoniu
Oawtodczenta o ptz@olernolct lub bruku pr2ynoleinolcl do gtupy kopitotowel ncleiy sponqd2l| wedlug Pgwyiszego woru. W pttypodku wsp6lnago
ubhgonto sE o .omdwtehte pzez Wykonowc^w olwlcdczenie o pftynoleinokl, broku pEynoleano6cl do tel somel grury kdpitclowei, sklddc kctdy
, Wkonowc6ww swolm Imlenlu.
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