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Jarocin: Budowa lodowiska krytego 

Numer ogłoszenia: 152617 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Jarocin Sport Spółka z o.o. w Jarocinie , ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin, 

woj. wielkopolskie, tel. 062 7473104, faks 062 7472974. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocinsport.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa lodowiska krytego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest budowa stałego, sezonowego lodowiska krytego, w Jarocinie, przy ul. Sportowej 6 

zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1)Przebudowa trybun przy basenie zewnętrznym. 2)Wykonanie sieci uzbrojenia terenu. 

3)Wykonanie hali lodowiska bez budynku zaplecza. 4)Wykonanie utwardzeń terenu. 5)Wykonanie 

ogrodzeń terenu. 6)Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz monitoringu. 7)Wykonanie 

hydrantu zewnętrznego, instalacji gazowej hali, zasilania w wodę garażu dla rolby. 8)Instalacja 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 9)Zagospodarowanie terenów zielonych. 3.Szczegółowo 

przedmiot zamówienia został wyszczególniony w dokumentacji budowlanej stanowiącej załącznik nr 

10 do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4.Ilekroć w niniejszej 



SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (m.in. 

dokumentacji technicznej, SST/STWiOR, kosztorysie ofertowym, itp.) przedmiot zamówienia został 

opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w 

wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji przetargowej. 

5.Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej 

SIWZ (m.in. dokumentacji technicznej, SST/STWiOR, kosztorysie ofertowym, itp.) przedmiot 

zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji przetargowej. 6.Kod CPV 

45212223-5 Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych. 45233222-1 Roboty 

budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne.. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.23-5, 45.23.32.22-1, 45.33.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił 

wysokość wadium w kwocie 63 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma 

wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e) 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. 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co 

najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce 

i sposób wniesienia wadium: a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy na nr konta: 97 1090 1131 0000 0000 1300 3386 z dopiskiem Wadium w 

przetargu nieograniczonym na Budowę lodowiska krytego. b) Zamawiający, wymaga by wadium 

wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą 

Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, sekretariat - przed upływem terminu 

składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych 

formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek 

konieczny. c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu 

na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię 

dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie 

w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek 

konieczny. 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 

będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 5.1. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.3. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5.5. W pozostałych sprawach dotyczących 

zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp. 6. Utrata wadium 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub 

informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 



której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: a) 1 robotę polegającą na 

budowie lodowiska o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto, b) 1 robotę polegającą 

na budowie hali stalowej o wartości minimum 1 000 000,00 złotych brutto. Dla 

Zamawiającego głównymi robotami budowlanymi są roboty wskazane w niniejszym 

warunku. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował osobą: 1) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami 

budowlanymi, 2) kierownikiem robót branżowych - posiadającym uprawnienia budowlane 



bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi, 3) 

kierownikiem robót branżowych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 

wykonawca wykaże, że: a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 

1.000.000,00 PLN, b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 

000,00 PLN. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

co najmniej: a) 1 robota polegająca na budowie lodowiska o wartości minimum 500 000,00 

złotych brutto, b)1 robota polegająca na budowie hali stalowej o wartości minimum 1 000 

000,00 złotych brutto.; 



 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 

wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 3. 

Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 

dokumentów. 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - Termin realizacji - 20 

IV.2.2) 
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 2. Nieważna jest zmiana 

postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących wypadkach: a) dopuszczalna jest 

zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. 

zmiana siedziby, adresu, nazwy), b) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku 

od towarów i usług na przedmiot świadczenia, c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, 

które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 

postanowień umowy do nowego stanu prawnego, d) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub 

okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których 

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności 

zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające 



terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur 

administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod 

warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, e) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, 

terminu wykonania umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków 

faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu 

umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury itp. f) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli 

wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, 

inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel wykonawcy posiadał będzie co najmniej 

równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.jarocinsport.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarocińskiego 

Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 15B 63-200 Jarocin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 05.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie ul. Sportowa 6 63-

200 Jarocin, sekretariat.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  
ul. Sportowa 6  
63-200 Jarocin  
tel. (62) 747 31 04  
fax (62) 747 29 74  

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego na 

 
 
 

„Budowa lodowiska krytego” 
 

 

 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo zamówień 

publicznych 

 

 

 

 

 

 
Jarocin, 2016r. 
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II..  NNaazzwwaa  oorraazz  aaddrreess  ZZaammaawwiiaajjaacceeggoo  

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  
ul. Sportowa 6  
63-200 Jarocin  
tel. (62) 747 31 04  
fax (62) 747 29 74  
www.jarocinsport.pl  
e-mail: sekretariat@hoteljarocin.pl  
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 

IIII..  TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164  
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, o wartości zamówienia niższej od kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 2164 z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r. poz. 231), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). 

IIIIII..  OOppiiss  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa  

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stałego, sezonowego lodowiska krytego, w 
Jarocinie, przy ul. Sportowej 6 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przebudowa trybun przy basenie zewnętrznym.  
2) Wykonanie sieci uzbrojenia terenu.  

3) Wykonanie hali lodowiska bez budynku zaplecza. 
4) Wykonanie utwardzeń terenu. 

5) Wykonanie ogrodzeń terenu. 
6) Wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz monitoringu.  

7) Wykonanie hydrantu zewnętrznego, instalacji gazowej hali, zasilania w wodę 
garażu dla rolby.  

8) Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

9) Zagospodarowanie terenów zielonych.  
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został wyszczególniony w dokumentacji 

budowlanej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.  
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4. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ (m.in. dokumentacji technicznej, SST/STWiOR, 
kosztorysie ofertowym, itp.) przedmiot zamówienia został opisany przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku 
w/w wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż 
opisane w dokumentacji przetargowej. 

5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ (m.in. dokumentacji technicznej, SST/STWiOR, 
kosztorysie ofertowym, itp.) przedmiot zamówienia został opisany za pomocą 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa 
w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne                        
o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji przetargowej. 

6. Kod CPV 
45212223-5 Roboty budowlane związane z obiektami sportów zimowych. 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

 
IIVV..  TTeerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  

Termin realizacji zamówienia od dnia przekazania placu budowy do dnia 30.11.2016 
roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – Budowa lodowiska krytego.  

VV..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy  
ssppeełłnniiaanniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące:  
1)  posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2  
do SIWZ. 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej: 

a) 1 robotę polegającą na budowie lodowiska o wartości minimum 500 000,00  
złotych brutto,  

b) 1 robotę polegającą na budowie hali stalowej o wartości minimum 
1 000 000,00 złotych brutto. 

Dla Zamawiającego głównymi robotami budowlanymi są roboty wskazane w 
niniejszym warunku. 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 
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- potencjał techniczny:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2  
do SIWZ. 

 
- osoby zdolne do wykonywania zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub 
będzie dysponował osobą: 
1) kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami 
budowlanymi, 

2) kierownikiem robót branżowych – posiadającym uprawnienia budowlane 
bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami 
budowlanymi, 

3) kierownikiem robót branżowych - posiadającym uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli 
wykonawca wykaże, że: 
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 
min. 1.000.000,00 PLN, 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w banku lub spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo - kredytowej w wysokości  nie mniejszej niż  
1 000 000,00 PLN. 

1.1 W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu: 

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych - zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – w 
postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokument, z którego 
będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 
wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającego się o 
zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jego zakres, rodzaj, czas 
udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego 
zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
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b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez 
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, 

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym 
podmiotem, 

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy 
wykonywaniu zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp. 

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w 
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 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 dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza 
z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec 
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości 
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub 
zobowiązał się do ich naprawienia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z warunków określonych w ust. 1 pkt. 1 – 4 winien spełniać co najmniej 
jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek 
określony w ust. 2, 3 i 4 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 

6. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne: ocena 
spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg 
formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
wymaganych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z treści 
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki 
wykonawca spełnia. 

7. Wezwanie Wykonawców o oświadczenia lub dokumenty: na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, 
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub, którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że 
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mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
i wskazać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 
spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez 
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) do oferty 
należy dołączyć: 
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ, 
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika 5 do SIWZ. 
Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  
w wykazie i złożenie poświadczeń, Zamawiający uważa roboty budowlane,  
o których mowa w rozdziale V pkt. 1.2 niniejszej SIWZ. 

3)  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami -  zgodnie z treścią załącznika 6 do SIWZ. 

4)  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień -  zgodnie z treścią załącznika 7 do SIWZ. 

5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

1.1 Informacja na temat dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego 
działu SIWZ. 

1.2 Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 są: 
1) poświadczenie, 
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2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1. 

1.3 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty 
budowlane wskazane w wykazie, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

1.4 W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa 
odpowiednio w ust. 1 pkt. 2 i ust. 1.1., budzą wątpliwość Zamawiającego lub 
gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy 
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt.  
2-4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert), 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 
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2.2 Stosownie do treści § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w pkt. 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 

2.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
Pzp, wraz z ofertą należy złożyć: 

3.1 W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, 
poz. 184, ze zm.), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą – zgodnie z treścią 
art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie  
z treścią  - załącznika nr 8 do SIWZ. 

3.2 W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 
roku, poz. 184, ze zm.), Wykonawca składa informację o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej,  której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie z 
treścią - załącznika nr 8 do SIWZ. 

3.3 Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy. 

3.4 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 

3.5 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, 
który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której 
mowa w art. 26 ust. 2d. 

3.6 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawców, którzy 
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, ze 
zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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3.7 Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

4. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Wymienione powyżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo 
kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone  
„za zgodność” z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie, natomiast 
pełnomocnictwo bezwzględnie winno być w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kserokopii. 

VVIIII..    IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ssppoossoobbiiee  ppoorroozzuummiieewwaanniiaa  ssiięę  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  zz  WWyykkoonnaawwccaammii  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. W niniejszym postępowaniu dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 3. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, 
oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp / 
informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz 
pełnomocnictwa. 

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania   

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na podany przez 
wykonawcę w ofercie nr fax lub adres email zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca 
wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, 
wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 4 oświadczy, 
iż ww. wiadomości nie otrzymał.  

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
ul. T. Kościuszki 15B 
63 - 200 Jarocin  
tel.    (62) 740 02 95 
fax.: (62) 740 02 95 
e-mail: kaniewska@jfpk.jarocin.com.pl  

7. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych 
informacji przekazanych w formie pisemnej za pomocą faksu jest: 

w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych: 
imię i nazwisko: Magdalena Kaniewska/Edyta Szymczak 
w godz. od 8:00 do 16:00  
tel./ fax (62) 740 02 95 
merytorycznie odpowiedzialną za przedmiot zamówienia 
imię i nazwisko: Przemysław Musielak  



 

Strona 10 z 24 
 

w godz. od 7:00 do 15:00  
 tel. 62 747 31 04 
fax. 62 747 29 74 
 

VVIIIIII..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  uuddzziieellaanniiaa  wwyyjjaaśśnniieeńń  ttrreeśśccii  SSIIWWZZ  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie, faksem 
lub drogą elektroniczną wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi 
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej 
stronie internetowej - 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.  

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiający przekaże bez 
ujawniania źródła zapytania tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz 
zamieści na stronie internetowej. 

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania formy pisemnej.    

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia  
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie 
internetowej. 

IIXX..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  wwaaddiiuumm  

1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). 
 Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 63 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium przed upływem terminu składania ofert. 

2. Forma wadium. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy  

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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. 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 
być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego. 
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3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy na nr konta: 97 1090 1131 0000 0000 1300 3386 z dopiskiem 
„Wadium w przetargu nieograniczonym na Budowę lodowiska krytego”. 

b)   Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż  
w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było 
złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego, sekretariat - przed 
upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz,  
o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek 
konieczny. 

c)   Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność  
z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub 
potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu 
będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 
Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest 
pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 

4. Termin wniesienia wadium 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. 

5. Zwrot wadium 
5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,  
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

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

5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 
któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli  
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych  
w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 

6. Utrata wadium 
6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  
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w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji  
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 

6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 
którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
  
XX..  TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą  

1. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. 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.  

XXII..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  ooffeerrtt 
 

1. Przygotowanie oferty: 
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, 
2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 
3) oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo 
przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

4) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne, 

5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

6) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz 
przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami,  
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane, 

7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę, 

8) wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, 
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9) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, co do których wykonawca nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł i wykazał w ofercie, że nie mogą być udostępnione innym 
uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 
poz. 1503)” i dołączone do oferty zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.  

Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca musi wykazać, iż zastrzeżone 
przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.    

2. Oferta wspólna: 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są 
przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Na ofertę składa się prawidłowo wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1) wraz 
z załącznikami: 
a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, 
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa  
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 

c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do 
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 
podpisania nie wynika z innych dokumentów. 

4. Opakowanie oferty: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Jarocin Sport  
Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Sportowa 6, 63 -200 Jarocin, sekretariat.  
Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 
Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na „Budowa lodowiska krytego” 
Nie otwierać przed 05.08.2016 r. do godz. 10:15. 

 
Koperta wewnętrzna: 
Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 
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7. Zmiana lub wycofanie oferty – zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych wykonawca może, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  Przed upływem terminu składania 
ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać 
ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny 
być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak 
oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie: 
„ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”. 

XXIIII..    MMiieejjssccee  oorraazz  tteerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ii  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt  

1. Oferty należy składać w siedzibie: 
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  
ul. Sportowa 6  
63-200 Jarocin, sekretariat.  
do dnia 05.08.2016 r. do godz. 10:00. 

2. Miejsce otwarcia ofert: 
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie  
ul. Sportowa 6 
63-200 Jarocin, sekretariat. 
dnia 05.08.2016 r., o godz. 10:15 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert wykonawcy zostaną poinformowani  
o wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w 
informacji. 

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz 
informacje wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wymagania opisane w rozdziale XI ust. 1 pkt. 8 oraz ust. 4 nie stanowią treści 
oferty, a ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie 
negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciążały Wykonawcę. 

6. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  

XXIIIIII..  OOppiiss  ssppoossoobbuu  oobblliicczzeenniiaa  cceennyy  

1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
2. Rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). 
3. Cena oferty może być tylko jedna. 
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację 

projektową i  kosztorys ofertowy/przedmiar.  Udostępniony przez 
Zamawiającego kosztorys ofertowy ma jedynie charakter informacyjny i służy 
Wykonawcy jako pomoc w określeniu ceny ofertowej. Kosztorys ofertowy nie 
podlega analizie Zamawiającego. 
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6. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji przetargowej, w tym między innymi 
na rysunkach, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych/szczegółowej specyfikacji technicznej oraz kosztorysie ofertowym/ 
przedmiarze, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem 
określonym w Rozdziale XII pkt 1 niniejszej SIWZ. 

7. 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 
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. 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów obliczoną zgodnie z Rozdziałem XV niniejszej SIWZ. 
 

XXIIVV..  KKrryytteerriiaa  wwyybboorruu  ooffeerrttyy  

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy 
zastosowaniu kryterium:  

Lp. Nazwa kryterium Waga 
Maksymalna liczba punktów jakie 

możne otrzymać oferta za dane 
kryterium 

1 Cena – „C” 80% 80 punktów 

2. Czas realizacji  20% 20 punktów 

Łączna liczba punktów 100  100 punktów 

 

2. Punkty przyznane za kryterium „CENA – C” będą liczone w następujący 
sposób: 

 

liczba punktów = C min X waga kryterium x 100 Cbad 
 

gdzie: 
 
Cmin – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert, 
Cbad – cena brutto badanej oferty. 
 

3. Punkty przyznane za kryterium „termin wykonania - T” będą liczone w 
następujący sposób: 
Minimalny termin realizacji – 01.11.2016 roku. 

Maksymalny termin realizacji – 30.11.2016 roku  
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liczba punktów = T min X waga kryterium x 100 Tbad 
 

Tmin – minimalny termin realizacji, 
Tbad – termin realizacji badanej oferty. 

 
4. Po dokonaniu oceny według powyższych kryteriów punkty zostaną zsumowane 

zgodnie z poniższym wzorem: 

łączna liczba punktów = liczba punktów w kryterium „C”+ liczba punktów  
w kryterium „T”. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów, obliczonych wg wzoru określonego w pkt. 4. 

XXVV..  IInnffoorrmmaaccjjee  oo  ffoorrmmaallnnoośścciiaacchh,,  jjaakkiiee  ppoowwiinnnnyy  zzoossttaaćć  ddooppeełłnniioonnee  ppoo  wwyybboorrzzee  
ooffeerrttyy  ww  cceelluu  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię  

i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne, 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało to przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli:  
1)  w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, 
2)  w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego  

Wykonawcy. 
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  
o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.   
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5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże 
zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

XXVVII..  WWyymmaaggaanniiaa  ddoottyycczząąccee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  nnaalleeżżyytteeggoo  wwyykkoonnaanniiaa  uummoowwyy  

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane 
będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy –zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy w jednej z form 
określonych w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
1.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w 

PLN. 
1.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
1.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji 

powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być 
bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie; zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.4. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego 
dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia 
lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien 
wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym 
Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w 
terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za 
przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

1.5. Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać 
najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 
ust. 3 Pzp. 

1.6. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy 
stosuje się art. 149 Pzp. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie 
może przekroczyć 30% wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

XXVVIIII..  WWzzóórr  uummoowwyy  ((iissttoottnnee  ppoossttaannoowwiieenniiaa  pprrzzyysszzłłeejj  uummoowwyy))  
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Zamawiający do niniejszej SIWZ dołączył wzór umowy (załącznik nr 4), która zostanie 
podpisana z wybranym Wykonawcą. Wzór ten zawiera istotne postanowienia przyszłej 
umowy o zamówienie publiczne.  

XXVVIIIIII..  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ppooddwwyykkoonnaawwccaacchh  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, 
wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku braku takiego 
wskazania w ofercie Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza 
powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.  

2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, 
bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

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

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
wskazany w pkt. 4.1.2 projektu umowy; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy.  

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w Ofercie Wykonawcy; 
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6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia 
tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego 
uprawnione.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej 
w pkt. 6.1.2 projektu umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie 
podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyłączenia, o których mowa w 
zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego drugiej i następnych części należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 



 

Strona 20 z 24 
 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj. 
polecenie dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu 
wymagalnego wynagrodzenia. 

13. 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 zamówienia na roboty budowlane.  

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy 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. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 
ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, Zamawiający może: 

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

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub 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 wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 
podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
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terminu zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 4.1.2. projektu umowy a także 
będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/ 
usługodawców/ dostawców jak za swoje własne. 
 

XXIIXX..  UUmmoowwaa  rraammoowwaa  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXXX..  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  zzaammóówwiieenniiaacchh  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.  

XXXXII..  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ooffeerrttaacchh  cczzęęśścciioowwyycchh  ii  wwaarriiaannttoowwyycchh  

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych i częściowych. 

XXXXIIII..  IInnffoorrmmaaccjjaa  ddoottyycczząąccaa  wwaalluutt  oobbccyycchh  

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXXXIIIIII..  AAuukkccjjaa  eelleekkttrroonniicczznnaa  

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXXXIIVV..  ZZaalliicczzkkii  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXXXVV..  PPoouucczzeenniiee  oo  śśrrooddkkaacchh  oocchhrroonnyy  pprraawwnneejj  pprrzzyyssłłuugguujjąąccyycchh  WWyykkoonnaawwccyy    
ww  ttookkuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcom oraz 
innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  
w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się z niezgodność przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zrzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania. 

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

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się  
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z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego 
ze sposób określonych w art. 27 ust.2 ustawy Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż te określone w pkt. 5 i 6 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. 

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści SIWZ 
lub ogłoszenia o zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej: 
http://www.jarocinsport.pl. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której 
przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się niezwłocznie Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 
odwołanie. 

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi 
Izby. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz 
został uiszczony wpis. 

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  
w terminie 7 dni do dnia odręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. 

12. W pozostałych sprawach dotyczących środków ochrony prawnej stosuje się 
przepisy ustawy Pzp. 

XXXXVVII..  WWaarruunnkkii    zzmmiiaannyy  uummoowwyy  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem 
nieważności. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 
nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść 
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oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących 
wypadkach: 
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy 

bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
b) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki 
podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 

c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 
postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 

d) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana 
może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia terminu 
przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub 
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający 
się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków 
finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie 
zależą od Wykonawcy, 

e) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania 
umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być 
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. 
zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na 
terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania 
przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. 

f) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie 
jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego 
w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy 
personel wykonawcy posiadał będzie co najmniej równorzędne 
doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany. 

 
XXXXVVIIII..  PPoossttaannoowwiieenniiaa  kkoońńccoowwee  
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W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

XXVVIIIIII..  ZZaałłąącczznniikkii  

1. Formularz ofertowy. 
2. Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp. 
3. Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp. 
4. Projekt umowy. 
5. Wykaz robót. 
6. Wykaz osób. 
7. Oświadczenie dotyczące wykazu osób. 
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym,  

że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 
9. Kosztorys ofertowy. 
10. Dokumentacja projektowa. 
11. SST/STWiOR. 

 
 
 
 

  
……………………………. 

         /zatwierdzam/ 
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      ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  11  
 

.................................................. 
(pieczęć firmy Wykonawcy)                                         

 
 

 
OFERTA 

 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
„Budowa lodowiska krytego” 

 
1. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Oświadczamy, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 
1) netto: ………………………………. zł 

VAT … % …………………………. zł 
brutto: ……………………………... zł 
słownie brutto: …………………………………………………………………… zł. 

2) termin wykonania zamówienia: ……………………  

4.  Oświadczamy, że: 
1) powyższa kwota obejmuje zakres zamówienia określony w SIWZ i jej załącznikach, 
2) zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 

zawarte, 
3) akceptujemy zapisy warunków umowy, 
4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego. 

6. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, podajemy nr konta bankowego, na które Zamawiający 
ma zwrócić kwotę wadium: nr konta bankowego ……………………………….** 

7. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części: 

…………………………………………… 

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia.  
(w pkt. 7 niepotrzebne skreślić) 

8. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na 
dzień składania oferty. 

5. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, podajemy nr konta bankowego, na które 
Zamawiający ma zwrócić kwotę wadium: nr konta bankowego 
……………………………….* 

6. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje w ofercie na stronach od …….. do …….. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu.  
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(Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, że dokumenty zastrzeżone stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa). 

 
 
 
 

7. Załączniki: 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

 
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 
 
Dane oferenta (do korespondencji): 
Adres: .............................................................................................  
Kod: ...................................................................................... .......... 
Tel./fax: .......................................................................................... .. 
INTERNET http:// .............................................................................  
e-mail: ............................................................................................... 
 
 
.........................., dn. .................................                                                          
............................................                                        
………………………………………………… 

              (podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
               oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

 

………………………………… 

pieczęć Oferenta 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Z ART. 22. UST. 1 PZP 

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa lodowiska krytego” 
 

niniejszym oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj. warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem/sami świadomy/mi 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 
…………………………… 
…………………………… 

/nazwa oferenta/ 
…………………………… 
…………………………… 

/adres/ 
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 
 
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Budowa lodowiska krytego” oświadczam, iż na dzień składania 

ofert nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania na podstawie artykułu 24 ust. 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 

 
 

   

data  pieczęć i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4  Projekt 

 

UMOWA 

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

………………………………………………… 

(nr/rok zawarcia) 

Niniejsza umowa została zawarta w Jarocinie, dnia (dzień, miesiąc, rok): _______________ 

pomiędzy: 

Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, przy ul. Sportowej 6, 63-200 Jarocin, zarejestrowaną  w 

Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000162939, o kapitale zakładowym 

wynoszącym 60 735 000 złotych, NIP 617-20-56-633, REGON 251584080, reprezentowaną 

przez: 

Przemysława Musielaka – Prezesa Zarządu,  

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, z jednej strony,  

a 

__________________________________________________________________________ (oznaczenie Wykonawcy) 

reprezentowanym/ą przez  

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 

zwanym/ą dalej Wykonawcą z drugiej strony. 

 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający dokonał wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego nr _______________________, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2154) w 

ramach procedury przetargu nieograniczonego, strony niniejszej umowy ustalają, co następuje: 

 

1. PRZEDMIOT ORAZ ZASADY WYKONYWANIA UMOWY 

1.1 Postanowienia ogólne 

1.1.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa lodowisk 

krytego".  

1.1.2. Przedmiot niniejszej umowy precyzuje dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

1.1.3. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w Jarocinie przy ul. Sportowej 6. 

1.1.5. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną 

wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wykonawca oświadcza, 
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że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz że zobowiązuje się do 

wykonania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z 

uzgodnioną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

oraz należytą starannością. Wykonawca oświadcza także, że posiada uprawnienia wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek. 

 

1.2 Współpraca na terenie budowy 

1.2.1. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych 

zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, z odpowiednim 

wyprzedzeniem zawiadamiając o nich wykonawcę. Narady koordynacyjne odbywać się będą w 

miarę potrzeb.  

 

2. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1. Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy w szczególności do: 

2.1.1 przekazania terenu budowy - w terminie określonym niniejszą umową; 

2.1.2 zapewnienie nadzoru inwestorskiego (prawa i obowiązki –art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane i wyznaczenie koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego; 

2.1.3 uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

2.1.4 zapłaty wynagrodzenia; 

2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy, w obecności wykonawcy robót 

budowlanych teren budowy nie później niż w terminie 3 dni od zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem pkt 2.2.2  

2.2.2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od przekazania 

wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

niezbędnej dokumentacji t.j. oświadczeń kierownika budowy, kierownika robót wraz z kopiami 

uprawnień budowlanych i aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do izby odpowiedniego 

samorządu zawodowego – po 2 egz. w wersji papierowej, do której przekazania zamawiającemu 
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wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy oraz polisy ubezpieczeniowej, o 

której mowa w pkt 3.6.1. Po otrzymaniu w/w dokumentacji Zamawiający niezwłocznie przekaże 

Wykonawcy teren budowy i to nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania kompletu 

w/w dokumentów. 

 

2.3 Personel Zamawiającego 

2.3.1. Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw 

związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2.3.2. Do obowiązków kierownika Zamawiającego należy zabezpieczenie nadzoru 

inwestorskiego. 

2.3.4 Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

2.3.5 Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w granicach ustawy Prawo Budowlane.  

2.3.6 Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z ilością i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z 

umową wykonania robót. 

 

2.4 Sankcje umowne wobec Zamawiającego 

2.4.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1)  za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,1 %, wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 

od następnego dnia roboczego po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,  

2)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w pkt 6.1.2 

niniejszej umowy. 

2.4.2 W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Wykonawca może, niezależnie od kar 

umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

3.1. Obowiązki Wykonawcy 

3.1.1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu 

zamówienia publicznego zgodnie z treścią dokumentacji przetargowej, projektem budowlanym, 

na który wydane zostało pozwolenie na budowę, projektami wykonawczymi oraz 
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obowiązującymi przepisami, jak też zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu 

w terminie określonym w umowie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy opracowany na 

podstawie kosztorysu/przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego w postępowaniu 

przetargowym na „Budowę lodowiska krytego”. Kosztorys ofertowy należy sporządzić 

metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w 

kosztorysie. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich 

pozycji wymienionych w kosztorysie. 

3.1.2 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla zakresu robót 

określonych niniejszą umową, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek oraz projektu 

organizacji prac instalacyjnych oraz projektu organizacji zaplecza technicznego wraz 

zasilaniem placu budowy w energię elektryczną, 

2) Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie ze złożoną ofertą i z aktualnie obowiązującymi przepisami, polskim prawem 

budowlanym oraz uzgodnieniami wiążącymi Wykonawcę na mocy niniejszej umowy, 

3) Zorganizowania terenu budowy/zaplecza technicznego, w tym umieszczenie tablic 

informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych 

zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót w tym 

zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

4) Terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami, 

Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, ustaleniami z Zamawiającym. 

5) Terminowego uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie; 

6) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

7) Pisemnego zgłoszenia robót do odbioru zgodnie z niniejszą umową, 

8) Informowania Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach: 
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a)  będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego, 

b)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia 

do stanu poprzedniego. 

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na 

zasadach ogólnych oraz określonych w niniejszej umowie, od chwili przekazania miejsca 

robót, 

10) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

11) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji 

przedmiotu umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń bądź ich części, do 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

12) Współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym informowanie Zamawiającego 

(inspektorów nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia przedmiotu umowy, 

13) Powołania kierownika budowy i kierownika robót, 

14) Zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 

15) Koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, jeśli zostaną z 

podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

16) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż, 

17) Zapewnienia sprzętu oraz materiałów spełniających wymagania norm technicznych, 

18) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, 

19) Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 

obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty, 

certyfikat zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną, 

20) Zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów 

wymaganych do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z 

zakresu Umowy, a także materiałów, z których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a 

które znajdują się na terenie budowy. Badania, te będą realizowane przez Wykonawcę na 

własny koszt, 

21) Utrzymania porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenia 

kosztów wywozu odpadów, 

22) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu 

w dniu odbioru robót, 
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23) Zgłoszenia robót do odbioru, potwierdzonego odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbiorowych i zapewnienia usunięcia 

stwierdzonych wad, 

24) Znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy, mających związek z realizacją 

niniejszej Umowy oraz ponoszenia ewentualnych opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót 

norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa pracy, 

25) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego w 

miarę potrzeb, 

26) Niezwłocznego informowania, pisemnie o zaistniałych przeszkodach i trudnościach 

mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo termin zakończenia wykonania 

niniejszej umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci 

prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego, 

27) Zapewnienia ochrony własnych materiałów na terenie budowy, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

28) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni dostawę mediów i drogi 

dojazdowe, 

29) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony placu budowy i uniemożliwienia 

wstępu na teren budowy osób nieupoważnionych, 

3.2 Polecenia, inspekcje i audyty 

3.2.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

3.3. Podwykonawcy 

3.3.1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą 

Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) oraz na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

3.4. Personel Wykonawcy 

3.4.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, wykonawca zatrudni 

personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Każde proponowane zastąpienie podstawowego 

personelu Zamawiający zaaprobuje jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 

proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie, 

stanowiącym załącznik do oferty wykonawcy.  

3.4.2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie: ___________. 

3.4.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: _________________________________. 
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3.4.4. Kierownikiem/ami robót branżowych z ramienia Wykonawcy będzie/będą: 

1) kierownikiem robót dla specjalności ____________ ____________ ____________ będzie _____________, 

 

3.5. Dokumentacja budowy 

3.5.1. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację projektową i 

prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 

ustawy p.b.: 

1) protokoły odbiorów robót; 

2) dokumentację powykonawczą tj., dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót; projekt budowlany; protokoły odbioru 

częściowego i końcowego; rysunki i opisy służące realizacji obiektu; książka obmiarów; 

instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji wewnątrzbudynkowych i urządzeń 

związanych z obiektem; 

3.5.2. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie zamawiającemu wraz z 

umową następujących dokumentów: 

1) dokumentów odbioru końcowego tj., dokumenty odbioru przyłączy mediów; dokumenty 

materiałowe (dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc m.in. certyfikaty, atesty, 

aprobaty techniczne, zatwierdzenia próbek materiałowych); wyniki badań konieczne z 

uwagi na obowiązujące przepisy prawa; protokoły testów funkcjonalnych; dokumenty 

instalacji obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa; inne niezbędne do sporządzenia 

kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

2) dokumentacji powykonawczej, 

3) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, na 

formularzu przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest związany kwotami 

podanymi w w/w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym, suma wszystkich pozycji 

Harmonogramu Rzeczowo Finansowego odpowiadać będzie wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy podanego w ofercie, 

4) jako załącznik do protokołu odbioru końcowego: wykaz ilościowo - jakościowy środków 

trwałych oraz wyposażenia wraz z numerami seryjnymi jeśli te składniki takie numery 

posiadają. 

3.6. Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy 

3.6.1 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót, 
objętych umową. 
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3.6.2 Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) Roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane 

z przeprowadzaniem robót, wymagana suma ubezpieczenia nie mniejsza niż  kwota 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 6.1.2 umowy; 

2) Odpowiedzialność cywila za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, wymagana suma 
gwarancyjna nie mniejsza niż  kwota wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt. 
6.1.2. 

3.6.3 Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 
trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, przy 
użyciu których Wykonawca wykonuje roboty. W przypadku wystąpienia w/w osób 
trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym 
kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 
procesowego. 

3.6.4 Strony ustalają, że nie później niż w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy przez 
Zamawiającego, Wykonawca złoży Zamawiającemu kopie polis ubezpieczenia oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 3.6 wraz z dowodem 
potwierdzającym opłacenie składki bądź raty składki. 

 

3.7. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 

3.7.1.  Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych oraz umownych za wszelkie szkody 

wynikłe na tym terenie. 

 

3.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

3.8.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ________ 

3.8.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w wysokości 10 % 

całkowitej ceny ofertowej, co stanowi kwotę _________________. 

3.8.3. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3.8.4. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi. 

3.9. Kary umowne wobec Wykonawcy 

3.9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 



9/23 

1)  za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy; 

2)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kosztorysu ofertowego, o którym mowa w pkt. 

3.1.1 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 

określonego w pkt. 6.1.2 niniejszej umowy; 

4)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 

6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

5) za zwłokę w uporządkowaniu terenu w wyznaczonym terminie w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

6) za zwłokę w uporządkowaniu terenu po odstąpieniu od umowy w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

7) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w 

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

8) w przypadku, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca, albo podwykonawca nie zaakceptowany przez 

Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wykonawcy, 

określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy; 

9) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót lub kierownika budowy, będzie 

wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie przetargowej, albo nie zaakceptowana 

przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, określonego w pkt 6.1.2 niniejszej umowy; 

10) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek, 

11) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za każdy taki 

przypadek, 
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12) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym 

mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy, za każdy taki przypadek, 

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 

% wynagrodzenia brutto o którym mowa w pkt 6.1.2 niniejszej umowy za każdy taki 

przypadek. 

 

3.9.2. Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość ustalonej kary umownej. 

3.9.3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 

471 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121). 

3.9.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 

Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy 

względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

4. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY  

4.1. Terminy umowne 

4.1.1. Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów 

określonych w niniejszej umowie 

4.1.2. Wykonawca wykona zamówienie w terminie: od dnia przekazania placu budowy do dnia 

……………………………… 

4.1.3. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo 

Finansowym, na formularzu przekazanym przez Zamawiającego, przedłożonym przez 

Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy i podlegającym zatwierdzeniu 

Zamawiającego w terminie 7 dni od przedłożenia.  

4.1.4. W miarę potrzeb oraz postępu robót oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 

jest zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Wszystkie te zmiany 

wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zatwierdzenia 

zmiany Harmonogramu Rzeczowo Finansowego, jeżeli zmiana taka zagrażać będzie 

terminowemu wykonaniu umowy.  

4.1.5. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dokumentu nie może mieć 

żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót. 
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5. ODBIORY ROBÓT 

5.1. Do podstawowych obowiązków zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy,  

4) odbiór po upływie okresu rękojmi, 

5) odbiór ostateczny. 

5.2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 

nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

5.3. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. 

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 

wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez 

Zamawiającego. Przewiduje się dokonanie trzech odbiorów częściowych.  
5.4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do poszczególnego 

odbioru częściowego oraz o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 

dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych, 

umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego odkryć elementy lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu poprzedniego. 

5.5. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w 

ciągu 24 godzin od daty rozpoczęcia czynności odbiorowych, natomiast odbiory 

częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty 

rozpoczęcia czynności odbiorowych. Poprzez datę rozpoczęcia w/w czynności 

odbiorowych należy rozumieć datę przystąpienia przez Zamawiającego z udziałem 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do w/w czynności odbiorowych 

5.6. Z każdego odbioru częściowego oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem w Dzienniku budowy przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.7. Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory częściowe, 

Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi 

pisemnie Zamawiającego w jego siedzibie. Dla dokonania odbioru częściowego 
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Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, w 

szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

dotyczące odbieranego elementu robót. 

5.8. Odbiór końcowy przeprowadza się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy 

oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

5.9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, inspektorów nadzoru inwestorskiego  

oraz w obecności wykonawcy. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona 

protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności 

odbiorowych nastąpi w terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru wraz z 

kompletną dokumentacją powykonawczą oraz po potwierdzeniu zakończenia robót i 

gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności 

odbiorowych winno nastąpić w ciągu 21 dni od daty ich rozpoczęcia. 

5.10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru 

końcowego. 

5.11. W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym 

zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę. 

5.12. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy Zamawiającemu, 

kompletną dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i 

urządzeń w obiekcie oraz protokoły z przeprowadzonych szkoleń.  

5.13. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszelkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu 

odbioru (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszej umowy), w tym: 

1) dokumentację powykonawczą, 

2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami,  

3) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty i materiały i urządzenia, 

4) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w 

związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy (gwarancje urządzeń oraz 

gwarancje na wykonane sieci i instalacje), 
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5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych ( tj. poszczególnych rodzajów instalacji) objętych zamówieniem, 

6) instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy, obiektów wykonanych w ramach 

przedmiotu umowy, 

7) pozwolenia na uruchomienie infrastruktury technicznej od zarządców mediów. 

5.14. Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. 

5.15. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem 

wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. 

5.16. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, 

dotyczących usuwania wad. 

5.17. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 

koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, 

wykonawca będzie miał prawo żądać od zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu 

kosztów. 

 

6. WYNAGRODZENIA 

6.1. Wynagrodzenie Wykonawcy 

6.1.1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

6.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają ryczałtowo w 

wysokości:  

netto : ________________ zł. 

( słownie: ________________________________________ 00/100 zł. netto), 

plus  podatek VAT: ________________ zł, co daje razem kwotę: 

brutto: _______________________ zł.  

(słownie: _________________________________________ 00/100 zł. brutto).  

6.1.3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 

robót. 
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6.1.4. W przypadku zmiany wysokości podatków lub opłat wysokość wynagrodzenia 

umownego brutto nie ulega automatycznej zmianie. 

6.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie podlegało waloryzacji.  

6.1.6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1KC). 

6.1.7. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy 

wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji. 

6.1.8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy. 

 

6.2. Rozliczenia 

6.2.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 6.1.2. 

niniejszej umowy płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego robót oraz uzyskaniu 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.  

6.2.2. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, 

wskazane na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę.  

6.2.3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

7. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia 

7.1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, jego wadliwego wykonania 

(poprzez wadliwe wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie przedmiotu 

zamówienia obarczonego wadami istotnymi, które czynią przedmiot umowy niezdatny do 

użytku lub wyraźnie sprzeciwiają się umowie), niezgodnego z umową lub przeznaczeniem 

rzeczy Zamawiający może odmówić odbioru z winy Wykonawcy, chyba że stwierdzone wady 

mają charakter wad nieistotnych. 

7.2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia 

przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte 

2) W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej; 
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od 

odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi 

wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w 

ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający może odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o 

zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia, zachowując prawo do 

naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w niniejszej umowie oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z 

nienależytego wykonania umowy. 

7.3. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako 

wadliwych. 

7.4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, z zastrzeżeniem pkt. 7.2.2., bez względu 

na wysokość związanych z tym kosztów. 

7.5. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte 

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. 

7.6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w 

okresie rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

7.7. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

7.8. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 - miesięcznej 

gwarancji i rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego, chyba że dokumentacja przetargowa 

przewiduje dłuższy okres gwarancji i rękojmi dla określonych instalacji, wyposażenia bądź 

urządzeń.  

7.9. W przypadku gdy producent udziela gwarancji na elementy wchodzące w skład 

instalacji, wyposażenia bądź urządzeń na okres dłuższy, niż okresy, o których mowa w pkt 7.8 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu gwarancję udzieloną przez producenta. 

7.10. O wykryciu wady przez Zamawiającego w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia wad w określonym terminie. 

7.11. W przypadku nie usunięcia wad w okresie gwarancji przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, wady te usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich 

usunięcia Wykonawcę. 

7.12. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi. 
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7.13. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, z zastrzeżeniem pkt 7.8 oraz 7.9 niniejszej 

umowy. 

7.14. Niezależnie od uregulowań dotyczących kar umownych, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny 

wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody 

oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub 

nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

 

8. ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

8.1. Zmiany umowy 

8.1.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności. 

8.1.2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych 

postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. 

8.1.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących 

wypadkach: 

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

b) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot świadczenia, 

c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

d) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 

okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 

niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy np. konieczność przesunięcia 

terminu przekazania terenu budowy, udzielenie zamówień dodatkowych, których 

wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności 
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zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, 

geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania 

procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków finansowych na realizację 

przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 

e) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, terminu wykonania umowy oraz 

sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy 

czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków 

faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonywania 

przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 

kolizje z sieciami infrastruktury itp., 

f) dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie, jeżeli wystąpiła 

konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, 

inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel wykonawcy posiadał będzie co 

najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany. 

 

8.2. Odstąpienie od umowy 

8.2.1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach 

obowiązującego prawa, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniżej opisanych 

przypadkach. 

8.2.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

b) w razie zgłoszenia do sądu wniosku o upadłość lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) gdy Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na 

piśmie;  

e) gdy Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w ofercie przetargowej; 
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f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa 

dłużej niż 14 dni; 

g) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi 

w niniejszej umowie; 

h) Wykonawca nie rozpoczął w ciągu 28 dni od daty podpisania niniejszej umowy, realizacji 

przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej realizacji, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

8.2.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy a określonych w niniejszym rozdziale. Oświadczenie 

o odstąpieniu może nastąpić przez cały okres wykonywania umowy. 

8.2.4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, 

b) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia; 

c) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

d) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego. 

e) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz 

wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy. 

f) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni teren budowy uporządkuje 

oraz usunie z terenu budowy urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za 

wyjątkiem wskazanych w pkt d. 
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8.2.5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

Zamawiający zapłaci odpowiednie wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w pkt d. 

 

8.3. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 

8.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia. 

8.3.2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności 

obejmujące wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas wartości wykonanych robót oraz 

zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, 

stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

8.3.3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy ponosi strona, która 

spowodowała odstąpienie od umowy. 

 

9. Prawa autorskie do dokumentacji  

9.1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 6.1.2 niniejszej umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów i wyników 

prac powstałych w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

9.2. Wraz z dostarczeniem Utworu, przechodzi na rzecz Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy oryginałów powstałych przy realizacji Umowy w wersji papierowej oraz na 

nośniku elektronicznym oraz następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu.  

9.3. Zamawiający ma prawo wykorzystywania Utworu przez czas nieokreślony w kraju i za 

granicą, w szczególności prawo do korzystania z niego na niżej wymienionych polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną 

techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale egzemplarzy utworu, w 

szczególności:  techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu w całości bądź częściach w szczególności 

poprzez: zbywanie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – 

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie , a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,  
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e) wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy 

informatycznych, w oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz 

innych podobnie działających urządzeń, 

f) wykorzystywanie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub 

teleinformatycznych,  

g) rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, 

strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe. 

9.4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do Utworów, w tym udzielanie zezwoleń na m.in. dokonywanie 

opracowań, przeróbek, itp. Utwór po wykonaniu zależnego prawa autorskiego, w tym m.in. 

modyfikacji, podlega tym samym możliwym polom eksploatacyjnym wynikającym z 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów na Zamawiającego.  

9.5. Prawa określone powyżej Zamawiający może wykonywać bez ograniczeń. 

 

10. Podwykonawcy. 

10.1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam, 

za wyjątkiem następującego zakresu: ____________________________________ 

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawców w tym, na których zasoby, Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10.2. Wykonawca nie podzleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez 

zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

10.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 
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10.4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w pkt. 4.1.2; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w Ofercie Wykonawcy; 

6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla 

podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione.  

10.5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w pkt. 

10.4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10.7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 

w pkt. 10.4. 

10.8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 10.7, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

10.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy brutto wskazanej w pkt. 6.1.2 niniejszej umowy, jako niepodlegające 
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niniejszemu obowiązkowi. Nie podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również 

umowy o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 

10.10. W przypadku, o którym mowa w 10.9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w pkt. 10.4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10.11. Przepisy pkt. 10.2 – 10.10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

10.12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie z podwykonawcą. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie 

Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie 

dokonania przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

10.13. 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 zamówienia na roboty budowlane.  

10.14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 10.13, dotyczy 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. 

10.15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10.16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 10.13. Zamawiający poinformuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

10.17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 10.16, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub 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 wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

10.18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 10.13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10.19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, 

o którym mowa w pkt. 4.1.2. Umowy a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar 

umownych. 

10.20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/ usługodawców/ 

dostawców jak za swoje własne. 

 

11. Postanowienia końcowe 

11.1. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych 

przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

11.2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

11.3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

_______________________ ______________________ 

Zamawiający Wykonawca 
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................................................ 
     (pieczęć firmy Wykonawcy) 
 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane  
w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone, 
 

Przedmiot zamówienia – 
rodzaj wykonywanych 

robót 

Data i miejsce 
wykonania robót 

budowlanych 

Nazwa 
Zamawiającego Wartość brutto 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 
W załączeniu …….*  dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończone.  
 
 
............................ , dn. ..................... . 
 

                                           
 
 

          ........................................................... 
                                                                                  (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo) 

 

* ilość 

 
 
 

 
 



 
 

1 
 

ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKK  NNRR  66  
 

.................................................. 
     (pieczęć firmy Wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB,  
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności  
(w postępowaniu) 

 
Informacja o podstawie do 

dysponowania  
tymi osobami 

 
(dysponowanie bezpośrednie – 
umowa cywilno-prawna, np. umowa  

o pracę, zlecenie, itp. 
lub 

dysponowanie pośrednie – 
zobowiązanie innych podmiotów) 

1.  
 

    dysponowanie bezpośrednie/ 
dysponowanie pośrednie* 

2.  
 

    dysponowanie bezpośrednie/ 
dysponowanie pośrednie* 

 
 
.................................. , dn. ..................................                                         ........................................................... 
                                                                                          (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

                                                                          lub posiadających pełnomocnictwo) 

*Niepotrzebne skreślić 
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____________________________ 
    (pieczęć firmy Wykonawcy) 
         
            

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia 

 
 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na 

„Budowa lodowiska krytego” 

 w szczególności osoby wskazane w wykazie osób  posiadają wszelkie wymagane ustawowo 

uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 
 
 
 

 
……………… dnia …………  
 
 

……………………………………………. 
                                                                   podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 
  



 

 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa lodowiska krytego” 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 
 

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 184, ze zm.). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

 

....................................... 
(miejscowość, data) 

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

podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy  

 
2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

....................................... 
 (miejscowość, data)  

 

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

podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy  

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt.  2 


