
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.jarocinsport.pl 

 

Jarocin: Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie 

Numer ogłoszenia: 279294 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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: spółka komunalna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 

w Jarocinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót budowlanych polegających na budowie Sali przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie: 1) powierzchnia 

zabudowy:1280,50 m2 , 2) powierzchnia użytkowa: 1006,60 m2 , 3) kubatura: 8896,00 m3 , 4) ilość 

kondygnacji: 1, 5) zestawienie wymiarów gabarytowych - długość: 41,46 m - szerokość: 33,16 m, - 

wysokość max: 9,86 m, - wysokość max. do okapu: 8,44 m. UWAGA: Dokumentacja budowlana zostaje 

przedstawiona jedynie dla celów informacyjnych. Wykonawca oblicza cenę na podstawie kosztorysu 

ofertowego i przedmiaru robót. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które 

mogą wpłynąć na cenę zamówienia, w związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo 

szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Przed ostatecznym ustaleniem 

ceny oferty należy dokonać szczegółowej analizy projektu i dokumentacji technicznej przygotowanej przez 

Zamawiającego oraz dokonać oceny, czy dokumentacja taka pozwala wykonać umowę bez jakichkolwiek 

dodatkowych poprawek, konsultacji i modyfikacji. Na Wykonawcy ciąży bowiem ustawowy obowiązek 

niezwłocznego informowania zamawiającego o wszystkich okolicznościach, które mogłyby przeszkodzić 
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prawidłowemu wykonaniu robót. Dla dodatkowego zabezpieczenia interesu Wykonawcy, oraz dla celów 

dowodowych informacja ta powinna zostać przekazana inwestorowi w formie pisemnej. Zaleca się aby 

Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny 

dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, 

kosztorysie ofertowym i STWiOR (załącznik nr 9).. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1. 

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: Okres w dniach: 150. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr: 97 1090 1131 0000 0000 1300 

3386. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 05.09.2014 r. do godz. 

10.00. Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

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 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w 

wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty 

budowlanej polegającej na budowie sali sportowych o wartości minimum 1 200 000,00 złotych 

brutto. Dla Zamawiającego najważniejszymi robotami są roboty określone w przedmiotowym 

warunku. 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a)min. 

jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b)min. jedną osobą, posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

instalacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, c)min. jedną 

osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez posiadania opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych. 

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;  

� 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;  
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� 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;  
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� 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;  

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: najniższa cena. 

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 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. 

Terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) zaistnienia 

okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 

c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez 

doświadczonego wykonawcę robót, d) z powodu okoliczności siły wyższej, klęski żywiołowej np. 

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; e) z powodu szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; f) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

niewypałów i niewybuchów; g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie 

Page 5 of 7

2014-08-22http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279294&rok=20...



podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; h) jeżeli wystąpią zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez 

Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; i) 

jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; - 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów 

w dokumentacji projektowej; j) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: - 

konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; k) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie 

opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących 

zobowiązań: - przekazania terenu budowy; - przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których 

zamawiający był zobowiązany); - przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w 

dostarczanej dokumentacji projektowej; - kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 2. Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie 

wykonawcy może ulec zmianie w przypadku: 1) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3. 

Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierowników budowy; wykonawca może zmienić każdego kierownika 

budowy z przyczyn takich jak: zdarzenia losowe, (śmierć, choroba, zwolnienie) oraz na prośbę kierownika 

budowy, przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała uprawnienia nie 

gorsze od niego. 

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: Jarocin Sport Sp. z o.o. 

w Jarocinie Sekretariat ul. Sportowa 6 63-200 Jarocin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 

godzina 10:00, miejsce: Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie Sekretariat ul. Sportowa 6 63-200 Jarocin. 

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

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 

Page 6 of 7

2014-08-22http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279294&rok=20...



 

 

 

Page 7 of 7

2014-08-22http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279294&rok=20...







































ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

....................................... 
/data/ 

…………………………… 
…………………………… 

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

 /adres/ 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Budowa sali sportowej 

przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie” oświadczam, że nasza firma spełnia warunki 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 
................................. 

/data/ 
…………………………… 
…………………………… 

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

/adres/ 
  
 
 

OŚWIADCZENIE 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 

3 w Jarocinie” oświadczam, iż na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia 

naszej firmy z postępowania na podst. artykułu 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 

  ................................................ 
          (podpis osoby upoważnionej do  

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 
 



ZAŁĄCZNIK NR 5 
................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
 

 
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZREALIZOWANYCH  

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT 
 

Rodzaj zamówienia Data i miejsce 
realizacji robót Zamawiający Wartość brutto 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 
 
W załączeniu …….*  dowodów potwierdzających, że w/w roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                           i prawidłowo 
ukończone.  
 
............................ , dn. ..................... . 
 
 

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

                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo) 

  

* ilość 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być (Dz. U. z 2013 r. poz. 
231) dowody, o których mowa w niniejszym dokumencie to:  
1) poświadczenie. 
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
.................................................. 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

POTENCJAŁ KADROWY 
 

WYKAZ OSÓB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH 
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DLA WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE 

ZAKRES WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI, ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI. 
 

Imię i nazwisko 
Posiadane kwalifikacje 

zawodowe/doświadczenie/wykształcenie 
Niezbędne do wykonania zamówienia 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 

(umowa o pracę, zlecenie itp.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 
 
 
 
............................ , dn. ..................... . 

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

                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo) 



Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

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

.............................................................. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
 
 
 
 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY 
KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp/ 

INFORMACJA O NIENALEŻENIU DO GRUPY KAPIATAŁOWEJ* 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3                       
w Jarocinie.” 
 
Ja (imię i nazwisko), 
....................................................................................................................................................... 
reprezentując Wykonawcę ....................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 
 
jako – upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że: 
 

1. Należymy do grupy kapitałowej*. 
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
    (należy wpisać podmioty z grupy kapitałowej) 

 
2. Nie należymy do grupy kapitałowej*. 

 
 
 
 
...................................................       ..................................................... 
miejscowość, data          (imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Projekt umowy  
w sprawie wykonania robót budowlanych 

 
zawarta dnia  ……………... w Jarocinie pomiędzy ……………………… reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej ,,Zamawiającym”, 
a  
…………………… ……………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 
o następującej treści: 

 
 

§ 1 Zakres umowy 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające na „Budowie sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie”. 
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sali 

sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie. 
3. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:  

a) dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 
b) oferta – załącznik nr 2 
c) kosztorys ofertowy – załącznik nr 3 
d) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 5. 

4. Wykonawca oświadcza, że przekazana mu przez Zamawiającego dokumentacja na 
podstawie, której realizowana będzie inwestycja, jest kompletna i nie wnosi do niej 
zastrzeżeń. 

 
§ 2 Terminy realizacji umowy 

 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 

1) rozpoczęcie realizacji robót nastąpi: w dniu przekazania Wykonawcy placu budowy 
przez Zamawiającego. 

2) przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, po 
przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
następujących dokumentów: 

a) szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 
b) polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 
c) projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy. 

3) nieprzedłożenie w/w dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 2) skutkować 
będzie opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy i będzie traktowane jako powstałe 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. 

2. Strony ustalają terminy wykonania umowy: 
a) termin zakończenia robót: 150 dni od dnia przekazania placu budowy,  
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b) uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie 60 dni od 
zakończenia robót – odbioru końcowego. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych będzie się uważać za 
zakończone, jeżeli roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego bez usterek oraz organ 
nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń i wyda pozwolenie na użytkowanie. 

4. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 
aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane  
z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin 
wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony. 

 
§ 3 Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają formę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy  

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………….…….. zł plus .…..% podatek 
VAT ...................... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ……………………….. zł (słownie 
……………………………………… złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane         
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
ryczałtowego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w związku ze zmianą 
przepisów prawa, w tym zakresie w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, określona w ust. 1 niniejszego 
paragrafu wartość umowna zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio 
dostosowana. 

4. Wynagrodzenie obowiązujące w trakcie trwania umowy nie podlega waloryzacji ani 
dostosowaniom. 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji 
przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub 
zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót. 

6. Roboty dodatkowe, nie przewidziane w dokumentacji Wykonawca wykona na podstawie 
zgody wyrażonej przez Zamawiającego w oparciu o protokół konieczności przy udziale 
inspektora nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych w dodatkowej 
umowie  zawartej na wykonanie robót dodatkowych z zastosowaniem stawek i narzutów 
podanych w ofercie. 

7. Za roboty dodatkowe uznaje się roboty wyczerpujące przesłanki, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
roku, poz. 907 z późn. zm.). Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie sporządzony 
przez inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego protokół konieczności.  

 
8. Za roboty dodatkowe Strony ustalają wynagrodzenie w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników cenotwórczych, ustalonych            
w drodze postępowania przetargowego w wysokości:  
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a) cen materiałów wg cen zakupu, lecz nie wyższych niż średnie ceny publikowane                  
w wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania,  

b) cen sprzętu i środków transportu według cennika, lecz nie wyższych niż średnie ceny 
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD, 

c) katalogów, a w przypadku ich braku norm zakładowych Wykonawcy zaakceptowanych 
przez Zamawiającego.  

 
9. Na wykonanie robót dodatkowych zostanie każdorazowo zawarta oddzielna umowa.  
 
10. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu  

na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, a nie objęte zakresem niniejszej 
umowy. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie 
przysługuje mu prawo do wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą 
wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ust. 8. 

 
11. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę wymaga się załączenia: 

a) zestawienia zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców, 
b) kopie wystawionych przez nich faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, 
c) dowody dokonania płatności tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. 

 
12. Ponadto do faktury Wykonawca przedłoży: 

a) zestawienie faktur zapłaconych Podwykonawcom, 
b) oświadczenia Podwykonawców o zapłacie należnego im wynagrodzenia w całości. 

 
 

§ 4. Warunki rozliczenia 
 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru 
poszczególnych etapów prac.  

2. Płatność za każdą wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT Zamawiający ureguluje 
przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury VAT 
Zamawiającemu.  

3. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o bezusterkowy protokół 
końcowego odbioru przedmiotu umowy i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upoważnia 
Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

 
 

§ 5. Obowiązki stron 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpóźniej w dniu 

podpisania umowy, 
b) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, 
c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
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d) rozpoczęcie czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od  
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wszelkich robót objętych 
umową, po uprzednim dostarczeniu  przez Wykonawcę dokumentów wskazanych 
w  § 12 ust. 2  n.n. umowy. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1 umowy; 
2) przedłożenia do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, nie później niż              

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, zaktualizowanego projektu 
harmonogramu rzeczowo – finansowego w wersji papierowej i elektronicznej. Po 
uwzględnieniu uzasadnionych uwag Zamawiającego i naniesieniu wynikających            
z nich poprawek, złożenie Zamawiającemu uzgodnionej wersji harmonogramu.            
Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu stanowić on będzie 
podstawę organizacji i koordynacji prac budowlanych.       

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy; jego zagospodarowania oraz właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, 
zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania 
przepisów BHP, ochronę p.poż. na terenie budowy na koszt własny. Od chwili 
rozpoczęcia robót Wykonawca przejmuję do realizacji zadania wynikające z art. 
304 kodeksu pracy; 

4) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót 
budowlanych; 

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności                           
i zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy; 
zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami                
i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

6) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
7) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające 

w związku przyczynowym lub spowodowane robotami prowadzonymi przez 
Wykonawcę, 

8) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, 

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 
odpadów na koszt własny, 

10) wykonania na koszt własny prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub 
konieczność zapobieżenia awarii, 

11) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 
wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

12) znalezienia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy, 
13) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia 

kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,    
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14) poniesienia kosztów związanych z doprowadzeniem na plac budowy energii 
elektrycznej, wody. Wykonawca podniesie również koszty związane                             
z odprowadzeniem ścieków powstałych podczas wykonywania robót,  

15) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych 
robót oraz poniesienia kosztów z tym związanych, 

16) załatwienia wszystkich formalności i poniesienia kosztów związanych z budową           
w tym w szczególności zakup materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

17) załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych              
z zajęciem pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi, 

18) opracowania projektu organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztów z tym 
związanych, 

19) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013, 
poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Zapewnienie na własny koszt transportu 
odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

20) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub 
ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru; 

21) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 
przed ich zniszczeniem; 

22) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 
wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 
zgłaszanych do odbioru. W przypadku wystąpienia kolizji z sieciami Wykonawca 
przekaże protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela zarządcy danej sieci, 

23) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                              
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

24) dbania o należyty porządek na terenie budowy, 
25) użycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiałów spełniających 

wymagania określone obowiązującymi warunkami oraz posiadającymi stosowne 
certyfikaty (aprobaty techniczne itp.), 

26) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, 
27) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia, że podczas prowadzenia robót 

budowlanych Wykonawca nie naruszył sieci drenarskiej, 
28) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 
29) przedstawienia Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca szczegółowego 

raportu z realizacji inwestycji, 
30) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na 

własny koszt gruzu powstałego w trakcie realizacji prac, 
31) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia punktów granicznych 

przez Wykonawcę w czasie prowadzenia przez niego robót budowlanych, Zamawiający 
zleci na koszt Wykonawcy ponowne ich wyznaczenie. 
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4. Zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 3 powoduje, iż Wykonawca jest 
zobowiązany do bezzwłocznego uregulowania wszelkich należności wynikających                
z uszkodzenia punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej, na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca w dniu przejęcia terenu, na którym ma być 
prowadzona inwestycja, dokona sprawdzenia stanu punktów, o których mowa w ust. 3. 
Nie zgłoszenie uszkodzeń tych punktów w dniu następnym, powoduje uznanie, że 
wszelkie ich uszkodzenia, powstały na skutek działań Wykonawcy. Na powyższe 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu nadzoru TP S. A. oraz Energa 
Operator SA nad kolizjami z siecią telekomunikacyjną lub energetyczną podziemną.  
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia TP S.A. oraz Energa Operator SA         
o przystąpieniu do robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

7. Po zakończeniu prac Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia                        
z 14-dniowym wyprzedzeniem wykonania zadania do odbioru technicznego oraz 
otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu lub notatki służbowej, związanej       
z przebudową sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej podpisanej przez 
przedstawiciela zarządcy sieci. 

 
 

§ 6. Przedstawiciele stron 
 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest ………………………. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy             
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 

 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, 
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

 
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………… 

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
 
4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela  

na narady koordynacyjne. 
 
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

przez niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora 
dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na 
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 
przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 7. Podwykonawcy 

 
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu umowy 

podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
jego należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3                              



 7

i obowiązującymi przepisami. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawców funkcję 
koordynacyjną.  

2. Wykonawca dla zapewnienia niezbędnej jakości wykonywanych robót zleci ich wykonanie 
tylko takim podwykonawcom, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i niezbędne 
doświadczenie związane z wykonywaniem tego typu robót.   

3. Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robót zobowiązani są 
przestrzegać odpowiednich warunków i postanowień niniejszej umowy.  

4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części zamówienia na roboty budowlane, tj. Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawcy 
w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych.  

5. Strony ustalają, że Wykonawca następujący zakres przedmiotowy umowy wykona za 
pomocą niżej wymienionych podwykonawców:  

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

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

(nazwa Podwykonawcy i zakres robót) 
Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

6. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. 

7. W przypadku powierzenia części prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom stosuje 
się poniższe zapisy. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, może zgłosić na piśmie  
w stosunku do tego projektu zastrzeżenia. W tym samym trybie Zamawiający może zgłosić 
sprzeciw w stosunku do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian. 
Zastrzeżenia/sprzeciw będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, jego 
zmiany, jak i umowa oraz jej zmiany: 

1) Będą przewidywały możliwy do realizacji zakres robót, niezgodny z postanowieniami 
specyfikacji istotnych warunków zmówienia w postępowaniu, o którym mowa  
w preambule; 

2) Będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia 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 robót; 

3) Będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy, 
dalszemu podwykonawcy, niezgodnie z niniejszą umową; 

4) Nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach 
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie; 
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5) Nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwłokę                       
w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienia od umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą; 

6) Nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez 
Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót Wykonawcy od 
podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy.  

10. Strony postanawiają, że w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
Zamawiającego, opisanych powyżej, wyłączona jest solidarna odpowiedzialność 
Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania robót przewidzianych 
niniejszą umową.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność                         
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, oraz ich zmian. Obowiązek ten nie dotyczy umów, mających za przedmiot 
dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, a zarazem mniejszej niż 
……., 00zł. 

12. Zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymaga jednocześnie 
uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest              
w związku z tym do przedstawienia Zamawiającemu wraz z projektem umowy z dalszym 
podwykonawcą, oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie przedstawionej 
umowy w kształcie zgodnym z przedstawionym projektem. 

13. Terminy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wynikające z umów o podwykonawstwo nie mogą przekroczyć 30 dni. Na wezwanie 
Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca lub dalszy 
podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zmiany terminu zapłaty określonego  
w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą na termin nieprzekraczający 30 dni, 
pod rygorem wniesienia sprzeciwu w stosunku do tej umowy przez Zamawiającego. 

14. W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców, zapłata należności za wykonane 
roboty będzie realizowana w następujący sposób: 

1) Wykonawca w dniu składania faktury Zamawiającemu przedłoży podpisane przez 
Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie o przelewie 
dokonanym na rachunek bankowy tego podwykonawcy lub podwykonawcy z tytułu 
zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonane w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy, albo oświadczenie podpisane przez Wykonawcę  
i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę o nieistnieniu zobowiązań z tytułu 
robót budowlanych, dostaw lub usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy lub ich wygaśnięciu na skutek czynności prawnych innych niż zapłata. 
Niezłożenie oświadczenia spowoduje zatrzymanie płatności na rzecz Wykonawcy             
z faktury końcowej do momentu spełnienia tego warunku, 

2) Jeżeli w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej nie 
dostarczy on oświadczeń, o których mowa w pkt.1, Zamawiający może dokonać 
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 
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wynagrodzenia z tytułu tej umowy odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę. 

3) O zamiarze zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Wykonawcę. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania powyższej informacji  
może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, brak 
zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. 1 zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w stosunku do 
Wykonawcy. 

4) W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający może: 
a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) 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 

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty. 

5) Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, zwalnia Zamawiającego od 
zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia. 

6) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości przedmiotu umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego. 

15. Zlecenie robót Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy  
o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność, jak za działania własne, 
za roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

17. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
§ 8.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia za przedmiot umowy tj. …………………………….. zł  
(słownie: …………………………….) w formie ……………………….. 
2. Część zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po 
końcowym odbiorze, a pozostałe 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczeń w ramach 
rękojmi za wady. Zostaną one zwrócone nie później niż w 15 – stym dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 
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§ 9 Ubezpieczenie 
 

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. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzaniem robót 

– wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż kwota umowna; 
b) odpowiedzialność cywilna 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 ubezpieczenia nie 
mniej niż 1.000.000,00 zł. 

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. 

4. Wykonawca w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców 
zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka niewypłacalności 
Wykonawcy lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę za roboty powierzone do 
wykonania i wykonane przez podwykonawców oraz dokonania cesji praw z tej umowy na 
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia robót będących przedmiotem 
umowy. W przypadku zaniechania tego obowiązku i stwierdzenia niewypłacalności 
Wykonawcy lub uchybień terminów zapłaty za roboty powierzone podwykonawcom i przez 
nich wykonane Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kar umownych 
do wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom ustalonego w umowach 
zawartych między Wykonawcom i podwykonawcami. Postanowienia niniejszego ustępu 
dotyczą także podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

5. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej           
w dniu przekazania terenu budowy. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako 
powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także 
podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 
§ 10 Rękojmia i gwarancja jakości 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w zakresie mogących wystąpić wad                    

w przedmiocie umowy na okres 3 lat. Okres rękojmi zaczyna obowiązywać Wykonawcę od 
dnia zakończenia czynności ostatecznego odbioru - tj. dnia przyjęcia przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie wad przedmiotu umowy na 
okres 3 lat. Gwarancja obejmuje roboty, materiały oraz urządzenia dostarczone przez 
Wykonawcę. Okres gwarancji zaczyna obowiązywać Wykonawcę od dnia zakończenia 
czynności ostatecznego odbioru - tj. dnia przyjęcia przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i przeglądy konserwacyjne w okresie trwania 
gwarancji.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią 
się w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiającemu przysługuje żądanie ponownego 
wykonania przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane 
zostały co najmniej 3 jego naprawy, a przedmiot umowy jest nadal wadliwy. 

5. W razie zaistnienia wad Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie 
w terminie 30 dni od ujawnienia się wady. Istnienie wady powinno być stwierdzone 
protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie wady Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Niestawiennictwo Wykonawcy na oględzinach nie stoi 
na przeszkodzie protokolarnemu stwierdzeniu wady.  

6. Strony ustaliły następujące terminy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji: 

1) bezzwłocznie – tj. w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym 
dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą: 

a) usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
b) usterki powodujące uciążliwości dla użytkowników, 

2) pozostałe usterki usuwane będą w terminach ustalonych w trakcie oględzin  
z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.5, ale 
nie dłuższych jednak niż 14 dni kalendarzowych. 

7. Usunięcie wady musi być potwierdzone przez Zamawiającego na piśmie. 
8. W zakresie nie uregulowanym umową w sprawach dotyczących gwarancji zastosowanie mają  
    przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. 
9. W zakresie nie uregulowanym umową w sprawach dotyczących rękojmi zastosowanie mają  
   przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło. 
  

 
§ 11 Kary umowne 

 
1. Strony przewidują możliwość stosowania kar umownych. 
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia 
faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy; 

b. 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, 
liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia 
faktycznego odbioru; 

c. 0,2 % wynagrodzenia brutto za spowodowanie przerwy w realizacji robót                  
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 5 dni, za każdy dzień przerwy, 

d. 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przekroczenie terminów wykonania  
określonych w § 2 ust. 2 lit. a) i b); 

e. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto; 

f. za wykonanie robót objętych niniejszą umową przez inny podmiot niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót 
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zgodnie z procedurą określoną w § 7 niniejszej umowy w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto, 

g. za wykonanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę 
niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto, 

h. za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub 
wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 2 000,00 zł za 
każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości, 

i. za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł, za każdy 
dzień nie realizowanego polecenia, 

j. za nie przedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany w wysokości 1.000,00 zł , 

k. za nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł, 

l. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                   
w wysokości 1.000,00 zł, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1. za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto za każdy dzień 
opóźnienia; 

2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –                       
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
3. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, Zamawiający będzie 
mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 12 Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2. Razem ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 

1) oryginał dziennika budowy; 
2) dokumentację powykonawczą; 
3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia; 
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych 
objętych zamówieniem; 
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego             
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami                      
i obowiązującymi normami; 
6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
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3. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, 
wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
 
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, 
co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu                        
z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie 
odbioru końcowego. 
 
5. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane bez zastrzeżeń. 
 
6. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót  
po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 lub 4. 
 
7. W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zwoła coroczną komisję, w skład której wchodzą: 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy 
celem wykazania ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu 
stanowiącego przedmiot umowy. 
 
8. Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji, komisję odbioru, składającą się                
z inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela zamawiającego, kierownika budowy, 
przedstawiciela Wykonawcy dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. 
 
9. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót,  w tym związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest całość 
inwestycji. 
 
10. W razie stwierdzenia istnienia wad podczas czynności odbioru ostatecznego  Zamawiający 
jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od 
powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 9. 
 
11. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 
po raz drugi. 

 
12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji Zamawiający 
może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; 
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b) żądać zapłaty odszkodowania w wysokości utraconej wartości  użytkowej, estetycznej                
i technicznej. 

 
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad.  
 
14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 
15. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając 
sposób i termin usunięcia nieodpłatnie wady.  
 
16. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady przystąpi do jej usunięcia.  
Do usunięcia usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi Wykonawca przystąpi nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady. 
 
17. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie 
Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia 
Wykonawcę. Nie spowoduje to utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na ewentualne wykonanie zastępcze.  
 

 
§ 13 Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 
pisemnej. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U 2013 
poz. 907 ze zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie: 
1) Terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  

w przypadku: 
a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego, 

c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 
umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, 

d) z powodu okoliczności siły wyższej, klęski żywiołowej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

e)  z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów; 



 15

f)  wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów  
i niewybuchów; 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

h) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

i) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji,  
w szczególności: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji itp.; 
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

j) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: 
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu; 

k) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:  

- przekazania terenu budowy; 
- przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do 
których Zamawiający był zobowiązany); 
- przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej 
dokumentacji projektowej; 
- kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

 
2) Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

zmianie w przypadku: 
a)  zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych; 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 
3) Przedstawiciela Wykonawcy, tj. kierowników budowy; Wykonawca może zmienić 

każdego kierownika budowy z przyczyn takich jak: zdarzenia losowe (śmierć, choroba, 
zwolnienie) oraz na prośbę kierownika budowy, przy czym osoba zastępująca pierwotnego 
kierownika budowy będzie posiadała uprawnienia nie gorsze od niego.  
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,§ 14 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu do dnia zakończenia robót, o których mowa w § 1 umowy przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na 
piśmie. 
3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej  
i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy; 
3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych; 
4) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone  
lub wzniesione; 
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, 
b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

  c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
  
 
 

§ 15 Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
2. Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 
 

3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone  
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
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4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 
 

5. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
 

6. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.  
 

 
 
 
Zamawiający       Wykonawca 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

................................................ 
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)                                         

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na  
„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie” 

 
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 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych.  
 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, za cenę: 
 
netto: ........................................................................... zł, 
VAT ……. % tj. ......................................................... zł, 
brutto ………………………………………………... zł  
słownie brutto: ............................................................................................................... zł. 
 
4. Oświadczamy, że: 
1) powyższa kwota obejmuje zakres zamówienia określony w SIWZ,  
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. Oferta wspólna (jeżeli występuje) 
 
Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę: 
Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………. 
 
Stanowisko ………………………………………………………………………………… 
 
Telefon ………………………. Fax …………………………………… 
 
Zakres umocowania:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
6. 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.  
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7. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, podajemy nr konta bankowego, na które 
Zamawiający ma zwrócić kwotę wadium: nr konta bankowego 
…………………………………………………………..* 
 
8. Zamówienie objęte ofertą zamierzamy wykonać sami/z pomocą podwykonawcy*: 

Lp. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania  
przez podwykonawcę 

 
 

  
 
 
 

 
 
9. Zastrzeżenie Wykonawcy:  
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
10. Załączniki: 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 
 
Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
Dane oferenta: 
Adres: ............................................................................................. 
Kod: ................................................................................................ 
Tel./fax: ............................................................................................ 
REGON: ...........................................................................................            
INTERNET http:// ............................................................................. 
e-mail: ............................................................................................... 
 
 
.........................., dn. .................................                                                                          
............................................   …………………………………………… 

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania 
oferenta lub posiadających pełnomocnictwo) 

 
*niepotrzebne skreślić 



ZAŁĄCZNIK NR 7 
................................................ 
(pieczęć adresowa 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, którego przedmiotem są roboty budowlane związane z „Budowa 
sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie” w szczególności osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania. 
 
 

 
 
 
………………………………………, dn. ……………………………………      …………………………………………………… 
               (podpisy osób uprawnionych do  

reprezentacji Wykonawcy lub posiadających  
pełnomocnictwo)  


