Rejestr zamówień publicznych nr 8/2019
Nr sprawy: DA.271.08.2019

Kraków, dnia 05.08.2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6zwana dalej Zamawiającym zaprasza do
wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn : budowa na dachu
budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej
wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii ,
przebudowa instalacji odgromowej
Adres Zamawiającego: 31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6
strona internetowa: www.dpskluzeka.pl
adres e-mail; dpskluzeka@dpskluzeka.pl
tel, 12 415-25-92 fax 12 444-70-62
PEPPOL 945-14 -32-864
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) i
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych,
o której mowa w punkcie 1 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej SIWZ lub specyfikacją.
3. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.
4. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.
III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.Przedmiotem zamówienia jest : jest budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji
fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji
odgromowej
Zakres robót
a) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
b) Modernizacja instalacji odgromowej
c) Wykonanie tablic
d) Montaż tablic wraz z osprzętem
e) Montaż licznika
f) Montaż urządzeń umożliwiającego zdalną kontrolę pracy instalacji fotowoltaicznej
g) Rozruch instalacji wraz z włączeniem do sieci energetycznej
h) Posprzątanie terenu budowy
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i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej obrazującej przebieg prac i zawierającą
opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną
lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów;
j) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń
i decyzji
k) Uruchomienie instalacji, podłączenie do sieci energetycznej oraz uzyskanie
pozwoleń na użytkowanie (brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania),
ilekroć są wymagane
l) Monitorowanie efektów pracy instalacji oraz serwis bezpłatny instalacji przez
okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie przetargowej
m) Wykonanie badań wraz z protokołem badań instalacji odgromowej
n) Wykonanie wszystkich robót budowlanych koniecznych do realizacji zadania
o) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty segregacji ,
wywozu śmieci, koszty przyjęcia gruzu i innych odpadów na wysypisko, koszty badań
p) Minimalny okres rękojmi 120 miesięcy
q) Minimalny okres udzielonej gwarancji – 120 m-cy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa składająca się z
projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz
przedmiary robót.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej
zamawiającego.
W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić
zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana)
wykonawcom w celu sporządzenia oferty.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od
konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim
muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione
wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.
Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt
przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o
parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych
parametrach.
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na
temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez
zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty
z powodu braku równoważności
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze w
sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu
umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w przedmiarach w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru
robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia
wartości tych robót określa § 18 ust. 4 niniejszej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych materiałów lub urządzeń.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego .
7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.
8. .Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie
do 2 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej Ponieważ obowiązującym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do
obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc
w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 20 niniejszej umowy.
b)harmonogramu rzeczowo--finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót
objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające
się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne
elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem
terminów realizacji każdego z tych elementów.
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie.
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3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień
CPV:
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45410000-4 Tynki
45442100-8 – Roboty malarskie
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin rozpoczęcia robót: Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po
przekazaniu przez Zamawiającego i protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika
budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 1 dnia od dnia zawarcia
umowy.
2. Termin realizacji -8 tygodni od dnia podpisania umowy Za termin zakończenia robót przyjmuje
się ostatni dzień roboczy z 8 tygodniowego terminu realizacji.. Termin ten jest rozumiany jako
ostateczne wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem odbioru
przedmiotu zamówienia.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia według zatwierdzonego przez Zamawiającego
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji, opracowanego przez
Wykonawcę.
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunki udziału w postępowaniu:
5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na
których zasoby powołuje się wykonawca.
5.2.Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art, 332 ust.
1ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.
poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498).
UWAGA:
Powyższe przesłanki skutkujące wykluczeniem wykonawcy z postępowania dotyczą
nie tylko wykonawcy ale także: każdego ze wspólników konsorcjum oraz każdego
podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
5.3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, instalacji
fotowoltaicznej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na
dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż
PLN).
Uwaga:
W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.”
W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez
wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to„ podmiot” ten musi być
podwykonawcą części przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
brutto.
5.4 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia tj.:
a) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca Prawo
Budowlane - tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186) , która będzie pełniła obowiązki
kierownika budowy,
b) dysponuje
osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy z dn. 7 lipca Prawo
Budowlane - tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1186.).
c) Uwaga:
d) Wszystkie osoby wymienione w pkt 5.4 muszą być członkami właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa;
e) Zamawiający dopuszcza by jedna (ta sama) osoba łączyła w sobie kompetencje wymagane
w pkt 5,4;
f) Kierownik budowy i kierownik robot powinni posiadać uprawnienia budowlane, zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 ) oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.
U. z 2018r., poz. 2272 z późn. zm.).
5.5 Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być
spełniony :
a) przez Wykonawcę samodzielnie, lub
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b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę)
samodzielnie,
c) a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z
Wykonawców występujących wspólnie
5.6 Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Z dokumentu ( np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.7 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA:
6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym w
punkcie 5 SIWZ:
1) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zawarte w zał. nr 2 do SIWZ
2) o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – zawarte w zał. nr 3 do SIWZ
Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten musi potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.”
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Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu (…) 2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu (…)”.
6.2.Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do
SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju i
zakresu wykonanych robót budowlanych, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
UWAGA:
W przypadku, gdy przedstawione w „Wykazie robót budowlanych” roboty
budowlane obejmują szerszy zakres prac, niż roboty związane z budową, instalacji
fotowoltaicznej , wymaga się od wykonawcy jednoznacznego określenia w ww.
dokumencie wartości robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznej,.
6.3 Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających
wymagania określone w punkcie 5.4 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami
6.4. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw.
konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki
cywilnej musi złożyć dokument wymieniony w pkt.VI ppkt 6.1. niniejszej siwz
6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, czyli
tych, o których mowa w punkcie V ppkt 5.2 a) niniejszej SIWZ, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Uwaga:
 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ppkt 1), składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
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mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
 Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert.
2)Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej stanowi zał. Nr 7 do siwz.
6.6 Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
UWAGA:
 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do ofert, potwierdzających status prawny Wykonawcy np. odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oznacza to, że
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kserokopii potwierdzonej notarialnie;
 Formularz oferty musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie V ppkt 5.2 SIWZ;
3) wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V ppkt 5.3 i 5.4
SIWZ.
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego,
b) w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców ( tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca – tj.
zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby
realizacji zamówienia ( jeżeli dotyczy) – zał. nr 6 do SIWZ
6.7. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.6 siwz:
1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
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zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowi zał. Nr 7do siwz.
2) Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach 6.2. do 6.3.
– Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty
elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie
następowało za pomocą faksu..
2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem,
zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania..
3.Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami jest pracownik Zamawiającego
Mirosława Twaróg
4.Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
5.Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy faxem lub drogą elektroniczną będą
przesyłane na adres poczty elektronicznej lub nr faxu wskazany przez Wykonawcę w ofercie
6.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
7.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
8.Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji:
a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (z pisemną prośbą - wnioskiem)
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
b. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści taką informację na stronie
internetowej (www.dpskluzeka.pl w zakładce Zamówienia publiczne).
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
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d. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9.Zamawiające nie będzie zwoływać zebrań wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w bud. przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie, po
uprzednim kontakcie telefonicznym z osobą wymienioną w pkt 3. Wizja lokalna nie ma charakteru
obligatoryjnego. W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi
na pytania Wykonawców. W zakresie udzielania wyjaśnień obowiązuje procedura wskazana
powyżej.
VIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. UMOWY O PODWYKONAWSTWO
ORAZ ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE I PODWYKONAWCE OSÓB NA
PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Pzp. Poza tym w
treściach umów muszą być zawarte zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i
dalszego podwykonawcę do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych
i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi,
wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne
usunięcie. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu, przed
datą końcowego rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną
zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy. Brak oświadczeń będzie
skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla
zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.
2.
Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich
wartość.
 Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż
10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.
3.
Wymagania Zamawiającego dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób na podstawie umowy o pracę.
1) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności
wchodzące w tzw.koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób,
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw.
pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in.: kierujących budową, wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
2) Przed rozpoczęciem robót wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiającego
oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa w pkt. 1)
niniejszego punktu na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych
podwykonawców) oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników
1.
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osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z
winy wykonawcy. Po zakończeniu robót wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie,
że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa w pkt.1), na podstawie umowy o
pracę.
3) W przypadku gdy na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę,
co zostanie ustalone przez zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na
podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary
umownej 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub
jego przedstawicieli.
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.
X. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto
podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy lub
najpóźniej w dniu jej podpisania.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 4, może być wnoszone
w następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem, wpłacane w taki sposób, by przed podpisaniem umowy znajdowało
się na rachunku depozytowym Zamawiającego nr 09 1020 2892 0000 5402 0589 8764
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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
- składane w kasie przed podpisaniem umowy.
4. Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako
formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenia składane w formach określonych w ust. 3 lit. b,c,d,e muszą spełniać n/w
wymogi:
a) muszą być wystawione na Gminę Miejską Kraków - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,
ul. Kluzeka 6, 31-022 Kraków;
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b) w treści gwarancji (poręczenia) musi znaleźć się oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w
którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze
żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne;
c) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie – obejmować zobowiązanie
gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub
zaniechań każdego z tych Wykonawców;
d) jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy
bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed
podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych
zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do
obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed
terminem podpisania aneksu. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający
uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia,
która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu;
6. Zabezpieczenia w formach określonych w ust. 2 lit. b,c,d,e należy wnieść do kasy Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka6 za potwierdzeniem przyjęcia, po uprzednim
sprawdzeniu ich zgodności z umową.
7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie
15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego,
bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek
protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od
kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego
jest uzasadnione czy nie
8. Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także zmiana formy
wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie na inną formę wyżej
wymienioną, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia
jego wysokości).
9. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z faktur
częściowych za wykonane roboty.
10. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp.
11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się wraz z odsetkami (naliczanymi przez
Zamawiającego) wynikającymi z umowy rachunku depozytowego, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.Zabezpieczenie wniesione inaczej niż w pieniądzu, Zamawiający wydaje
Wykonawcy za potwierdzeniem zwrotu lub przesyła za potwierdzeniem odbioru.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Przygotowanie oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum.
2. Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
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Formularz oferty – wzór stanowi zał. nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z informacjami zawartymi w
dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie
pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentacji Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację
podpisującego.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób
uniemożliwiający zmianę zawartości oferty.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ
muszą zostać przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez
Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ) i podpisane przez osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
9. Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność – jednocześnie wykazując przy
tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tekst jedn. Dz.U z
2018r. poz. 419 z późn. zm.) – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona
część oferty”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie
składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna,
iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich
poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
10. Ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w nieprzeźroczystym opakowaniu lub
kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres Zamawiającego: - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków
Oferta na wykonanie zadania pn. budowa na dachu budynku Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z
podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii ,
przebudowa instalacji odgromowej.
Nie otwierać przed: 27 sierpnia 2019 r. godz. 09:10
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Uwaga! W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
do składania ofert.
12. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać
wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
13. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, podpisany
przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania. Wykonawca ma prawo do żądania
zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert.
b) koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy
Oferty należy składać na adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 nie
później niż do 27 sierpnia 2019 r. do godz. 9 00.
14.W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w
trakcie sesji otwarcia ofert.
15. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na zasadach określonych w art. 84 ustawy
XII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać, nie później niż do 27 sierpnia 2019. do godz. 9:00 w siedzibie
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków
administracja
 Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie
wynikającym z Art. 38 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki
Zamawiającego i Wykonawców odnoszące sie do terminu pierwotnego będą odnosiły się do
terminu zmienionego.
3 Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
a) Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 27 sierpnia 2019 r. o godz. 09:10 w siedzibie
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul Kluzeka 6 , 31-222 Kraków
administracja
b)
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
d)
Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie Art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.
e) Niezwłocznie po otwarciu ofert (art. 86 ust 5 ustawy Pzp) Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być one
umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „ Tajemnica przedsiębiorstwa”
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wszystkie ceny, rozliczenia i płatności prowadzone będą wyłącznie w PLN (złotych polskich), z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. 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, winien
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
3. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) ten
rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt
lub rozwiązać umowę.
5. Podana w ofercie cena (ryczałtowa) musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami
wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Cenę (ryczałtową) oferty należy wyliczyć m.in. w oparciu o dokumentację stanowiącą zał. nr 9
do SIWZ. Przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą
stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny (ryczałtowej) przedmiotu zamówienia.
Kosztorysu ofertowego nie załącza się do oferty.
7. Za ustalenie, ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego, odpowiada wyłącznie Wykonawca.
8. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty, z należytą starannością.
9. Cenę oferty brutto należy ustalić z uwzględnieniem stawki podatku 8%VAT. (PKOB 1130)
10. Zamawiający dokona poprawek w ofercie zgodnie z Art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy
pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 2191),
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przekazywanej zamawiającemu z pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania,
zwanej dalej PEF. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania i odbierania tą drogą
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia
publicznego, pod warunkiem że Zamawiający i Wykonawca wyrażą zgodę na taki sposób
przekazania dokumentów.
Uwaga:
 Obowiązek akceptacji przez Zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
dotyczy wyłącznie faktury elektronicznej, która została przekazana za pośrednictwem PEF;
 Prawo do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przysługuje również
podwykonawcy domagającemu się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od Zamawiającego (
art. 143c ustawy Pzp);
Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
zamawiającego za pośrednictwem PEF. Nadal może przesyłać faktury i inne dokumenty związane z
realizacją zamówienia publicznego, w dotychczasowej formie.
XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
KRYTERIA OCENY
Lp.

Kryterium

1.
2.

Cena oferty
Okres gwarancji
Razem

Znaczenie kryterium
( waga)
98 %
2%
100%

Maksymalna
kryterium
98 pkt
2 pkt
100 pkt

ilość

punktów

w

Ocenie punktowej będą podlegać wyłącznie oferty uznane za ważne i nie podlegające
odrzuceniu
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
(Cmin/Cb * 98%)*100 + (Gb/24 * 2%) * 100 = liczba punktów
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
Gb-liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu podstawowego,
tj.powyżej 120 miesięcy w ofercie rozpatrywanej
(Przykład: zaoferowano gwarancję 120 miesięcy, więc Gb=0, zaoferowano gwarancję 132
miesięcy, więc Gb=12; zaoferowano gwarancję 144 miesięcy, to Gb=24;);
24 – maksymalna liczba miesięcy dodatkowej gwarancji powyżej wymaganego terminu
podstawowego, tj. powyżej 120 miesięcy w ofercie o najdłuższej gwarancji;
100 – stały wskaźnik.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 120 miesięcy.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 120 do 144 miesięcy.
120 miesięczny okres gwarancji otrzyma 0 punktów jako podstawowy, wymagany przez
zamawiającego.
Brak wpisu dot. długości okresu gwarancji w druku OFERTA będzie traktowany przez
zamawiającego jako 120 miesięczny okres gwarancji.
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Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 144 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
Liczba punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom.
Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały
określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w dokumentacji projektowej
i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te wskazują parametry
wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu
zamówienia jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót.
Uwzględnią także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz
utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak
precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną
różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny,
niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający
jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa. Termin
zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może
ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym
terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania
odwoławczego.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO .
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do
niniejszej SIWZ i terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak
również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać
dopełnione w celu zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postepowania , o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
4. Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wyciąg
z umowy spółki oraz ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej
reprezentacji (art. 866 k.c.). W przypadku, gdy umowę podpisuje jeden ze wspólników spółki
cywilnej, pozostali jej przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do
reprezentowania w sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje
podpisaniem umowy ze wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie
działalność gospodarczą).
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy Ci , przed zawarciem umowy z
Zamawiającym, są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej
współprace tych podmiotów.
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Wykonawca jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej
podpisywania, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w
pkt X SIWZ.
7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię opłaconej polisy
lub innego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną w wysokości co
najmniej 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).
6.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
2. Warunki dokonania zmian umowy określono we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do siwz.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię opłaconej polisy
lub innego dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na sumę gwarancyjną w wysokości co
najmniej 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).
4. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do przedłożenia
Zamawiającemu w terminie do 2-ch dni po podpisaniu umowy:
 kosztorysu („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej;
 harmonogramu robót, uwzględniającego
wykonanie wszystkich robót objętych
przedmiotem zamówienia.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający informuje, że rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4)opisu przedmiotu zamówienia;
5)wyboru najkorzystniejszej oferty.
W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze zm.);
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2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).
3)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów) elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
132 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 1991).
Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g
XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZĘSCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XX MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE
UMOWĘ RAMOWĄ
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XXI. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII USTANOWIENIE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
XXIII.
INFORMACJA
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJACYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134
UST. 6 PKT 3, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
XXIV OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE,
JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
XXV WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XXVI WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST.4
Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust.4
XXVII INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

WYKONANIA

PRZEZ
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Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2
XXVII. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zgodnie z Art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie,
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców
XXIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie –
31-222 Kraków, ul. Kluzeka 6, tel. 12 415-25-92, mail: dpskluzeka@dpskluzeka.pl;
 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy
ul. Kluzeka 6 możliwy jest pod numerem tel. 12 415-25-92 wew. 20 lub adresem email
iodo@dpskluzeka.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowa na dachu
budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej
wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii ,
przebudowa instalacji odgromowej (postępowanie nr 81/2019) prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;









odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
XXIX ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO ZNAJDUJĄ SIĘ W PUNKCIE I NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm)
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DOKUMENTACJA ZAMÓWIENIA
1.W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej Wykonawcy wchodzi specyfikacja
istotnych warunków zamówienia oraz: ZAŁĄCZNIKI
Nr załącznika /
formularza

Nazwa załącznika / formularza

1

Formularz oferty

2

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania –
do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty

3

4

5

6

Wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w
postępowaniu– do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty
Wykaz wykonanych robót spełniających wymagania określone w punkcie V. ppkt 5.3
a siwz -– do wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na jego
wezwanie
Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, spełniających wymagania określone w punkcie V ppkt 5,4siwz– do
wypełnienia przez wykonawców i przekazania zamawiającemu na jego wezwanie
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Przynależność do grupy kapitałowej

7

8

9

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień
publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
wzór umowy
opis przedmiotu zamówienia:
a) Dokumentacja projektowa
b) Przedmiar robót
c) Specyfikacjia Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Sprawdził:
Zatwierdził:
................................................................................................................................................
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Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i adres Wykonawcy
..........................................
/ miejscowość i data/
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przedmiotem zamówienia jest budowa na
dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji
fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej
dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej.
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,
Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:
Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tel. ................................................ fax .........................................................
e-mail: …………………….
Regon .................................................

NIP ...........................................................

Nr
rachunku
bankowego
.......................................................................................................................

:

Dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy:


dołączono do oferty*



są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych*.

* niepotrzebne skreślić

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych) ofertę w imieniu wykonawcy:
1/ ..............................................................................................................................................
2/ ..............................................................................................................................................
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składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ,
Cenę ryczałtową brutto ………………………. zł
( słownie ………………………………………………………………………………zł)
Cena netto ……………………………….zł
Vat ….% ………………………………….zł
 Oferujemy okres gwarancji i rękojmi……………………..m-cy ( minimalny wymagany
120 m-cy)
Oświadczany, że:
1. zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej wszystkimi
załącznikami i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia;;
2. zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia;
3. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do posiadania ważnego
ubezpieczenia, przez cały okres realizacji zamówienia.
4. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonej w SIWZ w wysokości, 5% ceny
ofertowej tj. o wartości ……………………........zł, w formie ……...........……...........…. przed
terminem podpisania umowy
5. zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia
podpisania umowy
6. zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ( zał. nr 8 ) i przyjmujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń;
7. w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego,
8. przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się przedłożyć:
a) Umowę spółki ( jeżeli dotyczy);
b) Wykonawcy występujący wspólnie winni dostarczyć umowę regulującą współpracę
tych wykonawców. Z treści takiej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady
współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków wykonawców w
wykonaniu przedmiotu zamówienia;
c) polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł
9.Oświadczamy, że: w przypadku uznania naszej oferty za ofertę najkorzystniejszą, w terminie do 2
dni po podpisaniu umowy przedłożymy Zamawiającemu
a) kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej;
b) harmonogram robót ( rzeczowo/terminowo/finansowy).
10.Informujemy, że informacje składające się na ofertę, a zawarte na stronach od …... do …...
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W załączeniu oświadczenie zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów.
11.Na podstawie art. 91 ust. 3a Pzp oświadczam, że wybór oferty:
Właściwy wybór należy zaznaczyć wpisując w pole prostokąta znak X:
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Lp.

nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
a)
wskazuję nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania u
zamawiającego
obowiązku
podatkowego:
………………………………………………………..
b)
wskazuję
wartość
bez
kwoty
podatku
VAT:
……………...………….……………………………
Nazwa (rodzaj ) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

12Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: zamierzamy/
nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części
w ….................. .

dotyczącej

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

firmie

…...............

z

siedzibą

b) wykonanie części
w ….................. .

dotyczącej

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

firmie

…...............

z

siedzibą

c)......................................................................................................................... .
* niepotrzebne skreślić

13.Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy,
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14.Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (wspólnicy konsorcjum składający ofertę
wspólną*) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 Pzp. W załączeniu
przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wyznaczonym, oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podpisane przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów oraz wszystkich
wspólników konsorcjum oraz dokumenty to potwierdzające określone przez Zamawiającego w
SIWZ.
* niepotrzebne skreślić

15.Oświadczam, że nasze przedsiębiorstwo
przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem*

jest

mikroprzedsiębiorstwem,

małym,

 Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
 małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.
 średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót
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nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
euro.
16.Oświadczamy, że że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
17.Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

...............................................
………..........................................................
(miejsce, data)
uprawnionych/upoważnionych

( podpis/y osób/osoby
do

reprezentowania wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

Informacja dla Wykonawcy:
Każda strona Formularza oferty musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania firmy. Formularz oferty musi być przedłożony wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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Zał. nr 2

Oświadczenie Wykonawcy dotyczącego
przesłanek wykluczenia z postępowania –
do wypełnienia przez wykonawców i załączenia
do oferty
Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć)
Zamawiający:
- Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Kluzeka 6, 31-022 Kraków
Wykonawca: …………………………………………………
………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa na dachu budynku
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z
podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii ,
przebudowa instalacji odgromowej. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Dom Pomocy
Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie
wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
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Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
…………….……...... (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące
środki
naprawcze
…...........................................................................……………………..............................………
…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….….....…. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art.
25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….……
(podać
pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...... (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…….....……….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
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…………………………………………
(podpis)
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Zał. nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć)

Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego
spełniania warunków udziału w
postępowaniu–
do wypełnienia przez wykonawców i załączenia
do oferty
Zamawiający:
- Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Kluzeka 6, 31-022 Kraków

Wykonawca: …………………………………………………
………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………
……
(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa na dachu
budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji
fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej
dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej. (nazwa postępowania),
prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6(oznaczenie
zamawiającego), oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w …………..…………………………………………………..………………………………
… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu).
…………….….....…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
…………………………………………………………………...............................…,
w
następującym
zakresie:..........................………......………………………………………(wskazać podmiot i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…..…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….….....…. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Zał.nr 4
Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w
Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa
instalacji odgromowej. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6(oznaczenie
zamawiającego), oświadczam, co następuje: spełniających wymagania określone w pkt. V ppkt 5 3.
Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................
………………………………………………………....................................................................................
Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane
Wartość robót
Nazwa, adres oraz numer
Opis i zakres wykonanych
wykonanych/wykonywanych
Przedmiot
telefonu zamawiającego, na
Czas realizacji (początek
robót
(w
złotych
brutto)
zamówienia rzecz którego wykonano lub
dd/mm/rr – koniec dd/mm/rr)
są wykonywane roboty

Oświadczam, że w/w roboty zostały wykonane/są wykonywane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i terminowo ukończone, na dowód
czego przedkładam następujące dowody:……………………………………………………………………………………………………
...............................................
………..........................................................
(miejsce, data)
………………………………………………………………………………(
podpis/y
osób/osoby
uprawnionych/upoważnionych
………………………………………………………………………..do reprezentowania wykonawcy)

Zał. Nr 5
Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB,

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w
Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa
instalacji odgromowej. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6(oznaczenie
zamawiającego), oświadczam, co następuje: spełniających wymagania określone w pkt. VI ppkt 5.4
Nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................
………………………………………………………....................................................................................

Kwalifikacje
zawodowe/Rodzaj
specjalności

Imię i nazwisko,

informacją o podstawie do
dysponowania osobą*
(należy wpisać podstawę dysponowania
osobą, np.: umowa o pracę**, umowa
zlecenie, umowa
pisemne zobowiązanie innych
podmiotów)

Zakres czynności
wykonywanych
Ogólne doświadczenie w latach
podczas realizacji
(posiadane)
przedmiotu
zamówienia

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby posiadają wymagane przez zamawiającego uprawnienia oraz są członkami właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa.
UWAGA*:
Wraz z w wypełnioną ww. tabelą wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jeden z poniższych dokumentów w odniesieniu do każdej z osób:
1) W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
2) Z treści w/w zobowiązań i umów musi wynikać, że osoby, na których wykonawca polega będą pełniły określone funkcje w okresie korzystania z nich
przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
...............................................
(miejsce, data)

………..........................................................
( podpis/y osób/osoby uprawnionych/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Zał. nr 6
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA
w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie
instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji
fotowoltaicznej do sieci
energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej. (nazwa
postępowania), prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka
6(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:
Ja/My niżej podpisany(ni)
………………….…………………………………………….……………...……………………
…………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………
…
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)
o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zmianami), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………
…
…………………………………………………………………………………………………………
…
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w pkt VI pkt 6.2i6.3* SIWZ zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt V ppkt 5 pppkt 5.3i5.4 SIWZ, tj.:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..

4)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane
zdolności dotyczą: TAK* NIE*
(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o którym mowa w pkt Vp pkt 5.3 SIWZ)
* niepotrzebne skreślić

Uwaga:
W przypadku korzystania z doświadczenia więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest
drukiem do wielokrotnego wykorzystania

...............................................
………..........................................................
(miejsce, data)
uprawnionych/upoważnionych

( podpis/y osób/osoby
do

reprezentowania wykonawcy)

Zał. Nr 7

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.
budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie
instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji
fotowoltaicznej do sieci
energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej. (nazwa
postępowania), prowadzonego przez Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka
6(oznaczenie zamawiającego),.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy(pieczęć)

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu , zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dn. 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych, oświadczam(y), że*:
1. NIE NALEŻYMY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy
Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst
jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 798 z późn. zmianami).
2. NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ i składamy listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 z późn. zmianami).
Jednocześnie przedkładamy następujące dowody potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………….
Lp. Nazwa podmiotu
Adres podmiotu

....................................
(miejsce, data)
uprawnionych/upoważnionych

………..........................................................
( podpis/y osób/osoby
do reprezentowania wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Zał.nr 8
Nazwa i adres Wykonawcy
WZÓR UMOWY
Umowa
zawarta w dniu …………… roku pomiędzy
1. Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, zwana w
dalszej treści „Zamawiającym” reprezentowana przez Piotra Zielińskiego – Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie (31-222) przy ul. Kluzeka 6 działającego na podstawie
Pełnomocnictwa nr 955/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2008r.,
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353.
a
………………………………………………………………
zwanym
w
treści
umowy
„Wykonawcą”,
§1
Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr …………………………. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Art. 10 ust. 1 i w związku z Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie
zdarzenia na wartość co najmniej 100 000,00 zł i zobowiązuje się utrzymywać to
ubezpieczenie co najmniej do końca okresu wykonania robót na podstawie niniejszej
umowy.
b) dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami finansowymi i technicznymi oraz
potencjałem niezbędnym do wykonania całości inwestycji oraz wszystkich obowiązków
wynikających z umowy oraz oświadcza, że znany jest mu cel inwestycji, zapoznał się ze
wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją inwestycji oraz
spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ;
c) posiada uprawnienia umożliwiające wykonanie umowy;
d) przy wykonywaniu umowy zachowa najwyższą staranność wynikającą z zawodowego
charakteru świadczonych usług;
e) użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały będą nowe i nie będą pochodziły z serii
wycofanych lub wycofywanych z produkcji. Zaproponowane urządzenia będą posiadały
parametry zgodne z przedstawioną ofertą Wykonawcy i dokumentacją;
f) Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów oraz do zapewnienia wszystkich
potrzebnych sprzętów i narzędzi, transportu oraz usług wymaganych do ukończenia
inwestycji, niezależnie od tego, czy powyższe pozycje są bezpośrednio wskazane
w SIWZ
g) przed zawarciem umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a ponadto
oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami (i w całości je
akceptuje), które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez
konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych
kosztów,
h) wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną
o której mowa powyżej, normami, instrukcjami branżowymi dostawców materiałów i
urządzeń, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i
warunkami technicznymi.
1.

i) stan dachu, stan instalacji elektrycznej jest mu znany, a dostarczone mu informacje są
wystarczające dla prawidłowego i z pełnym rozeznaniem wykonania Przedmiotu Umowy
§2
1. Przedmiotem umowy/zamówienia jest : jest budowa na dachu budynku Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji
odgromowej
Zakres robót
r) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku
s) Modernizacja instalacji odgromowej
t) Wykonanie tablic
u) Montaż tablic wraz z osprzętem
v) Montaż licznika
w) Montaż urządzeń umożliwiającego zdalną kontrolę pracy instalacji fotowoltaicznej
x) Rozruch instalacji wraz z włączeniem do sieci energetycznej
y) Posprzątanie terenu budowy
z) Wykonanie dokumentacji powykonawczej obrazującej przebieg prac i zawierającą
opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną
lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów;
aa) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń
i decyzji
bb) Uruchomienie instalacji, podłączenie do sieci energetycznej oraz uzyskanie
pozwoleń na użytkowanie (brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania),
ilekroć są wymagane
cc) Monitorowanie efektów pracy instalacji oraz serwis bezpłatny instalacji przez
okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie przetargowej
dd) Wykonanie badań wraz z protokołem badań instalacji odgromowej
ee) Wykonanie wszystkich robót budowlanych koniecznych do realizacji zadania
ff) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty segregacji ,
wywozu śmieci, koszty przyjęcia gruzu i innych odpadów na wysypisko, koszty badań
gg) Minimalny okres rękojmi 120 miesięcy
hh) Minimalny okres udzielonej gwarancji – 120 m-cy
2. Roboty zostaną wykonane według załączonej dokumentacji projektowej, na którą składają się
projekty instalacji , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar
robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część
niniejszej umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,
a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze w
sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu
umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu
umowy przewidzianych w przedmiarach w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru
robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia
wartości tych robót określa § 18 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia
parametrów tych materiałów lub urządzeń.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej .
7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.
8. .Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie
do 2 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej Ponieważ obowiązującym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do
obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc
w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania
„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.
144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 20 niniejszej umowy.
b)harmonogramu rzeczowo--finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót
objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające
się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne
elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem
terminów realizacji każdego z tych elementów.
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie.
§3
1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.
1.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:
a). wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,
b). informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na
każde żądanie Inwestora.
2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie
………………………………
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:
3.1 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej …………………………………………
posiadający uprawnienia budowlane NR uprawnień……………………………
3.2 w specjalności robót elektrycznych ………………………………………… posiadający
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Nr uprawnień……………………..
4. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do
kontrolowania rozliczeń budowy.

§4
1. Obowiązki Zamawiającego:
1.1 Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania terenu budowy oraz
wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy.
2. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi, aż do
chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren
budowy.
2.2. Wykonawca ma obowiązek wygrodzić zaplecze budowy.
2.3. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie i Wykonawca zobowiązany jest do
zachowania szczególnej staranności przy zabezpieczeniu prowadzonych prac.
2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za urządzenia istniejące na terenie budowy,
zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy i nie zinwentaryzowane.
2.5. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy na działce Zamawiającego
w miejscu wskazanym przez niego. Koszty urządzenia zaplecza budowy obciążają
Wykonawcę.
2.6. Wykonawca zapewni na własny koszt zaplecze techniczne i sanitarne niezbędne dla
realizacji inwestycji.
2.7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
a). obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań
technicznych,
b). ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną,
c)zasadami sztuki budowlanej,
d). Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego
własność- fabrycznie nowych .
e). Materiały i urządzenia, muszą posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiadać:
- Polskim Normom,
- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,
- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
f). Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.
Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić
bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.
g).Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.
h). Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.
i). Wykonawca zobowiązany jest do udziału w komisjach powołanych przez Zamawiającego.
j). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantowania, że osoby wykonujące jakiekolwiek
czynności będą cechowały się odpowiednią kulturą osobistą w szczególności: nie używały słów
wulgarnych, nie paliły, zachowały czystość i porządek w trakcie pracy
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty
zgodnie z prawem budowlanym.
- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót,
opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.)
Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru, w ramach zarządzania realizacją Projektu, mają
uprawnienia nadzorcze w zakresie badania aspektów technicznych inwestycji, zgodności
realizacji zadań Wykonawcy z ofertą, jakości sprzętu, materiałów i narzędzi, dochowania
terminów i dyscypliny wykonywanych robót, a Wykonawca zobowiązany jest do poddania się
pod w/w nadzór
§5

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie
budowy lub w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich
powstanie jest osoba trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec
osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile
ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku
naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie
odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiający.
§6
1. Termin rozpoczęcia robót: Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po
przekazaniu przez Zamawiającego i protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika
budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 1 dnia od dnia zawarcia
umowy.
2. Termin realizacji 8 –tygodni od dnia podpisania umowy
3. Za termin zakończenia robót przyjmuje się ostatni dzień roboczy z 8 tygodniowego terminu
realizacji o którym mowa w ust.2 powyżej . Termin ten jest rozumiany jako ostateczne
wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru
końcowego przedmiotu umowy
4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według zatwierdzonego przez
Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji, opracowanego
przez Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego tempo realizacji przedmiotu umowy jest
niewystarczające, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do zwiększenia
ilości zaangażowanych w tę realizację pracowników i zleceniobiorców oraz materiałów a także
podjęcia innych niezbędnych działań w celu przyspieszenia tempa realizacji inwestycji
6. Miejsce realizacji: dach budynku oraz budynek przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie .
7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
§7
1. Każdy etap robót będzie podlegał odbiorowi częściowemu
2. Wszystkie odbiory częściowe stanowią jedynie potwierdzenie wykonania robót, określonych w
§ 2 umowy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonane roboty, do czasu
sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady robót, lub roboty niezakończone ,
albo gdy Inspektor nadzoru lub Zamawiający stwierdzi, że jakość robót nie odpowiada
warunkom wskazanym w umowie, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a). jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i
wyznaczyć termin na ich usunięcie ;
b). W przypadku Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych naruszeń we
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego terminie, przy czym nie stanowi to
podstawy do zmiany terminu, określonego w § 6 ust. 2 umowy, ani do zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 18 ust. 1 umowy
c). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi lub Zamawiający może powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wad lub
ponowne wykonanie robót objętych odbiorem na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji

Zamawiający ten będzie uprawniony do potrącenia kwoty kosztów usunięcia wad lub
ponownego wykonania robót z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
5. .Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych
robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym
niż 2 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy, wpisem do dziennika
budowy.
6. Okres pracy instalacji od odbioru częściowego do końcowego jest uznawany za rozruch
technologiczny
7. Przed zgłoszeniem odbioru końcowego instalacji Wykonawca zobowiązuje się dochować
wymogów dotyczących przygotowania instalacji oraz jej rozruchu i podłączenia do sieci.
Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności związanych z oddaniem
instalacji do użytkowania (uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do
użytkowania, w zależności od wymagań, wynikających z odpowiednich regulacji prawnych). W
dniu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi własność materiałów wykorzystanych
w instalacji podlegającej odbiorowi
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów
częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą
zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie
9. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru końcowego instalacji, przeszkoli wskazanych
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji. Wykonawca przed dokonaniem
odbioru uzyska od Zamawiającego pisemne poświadczenie przeprowadzenia wskazanego
przeszkolenia
10. Protokół odbioru końcowego
a). Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 3
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych
robót do odbioru przez Kierownika Budowy.
b). Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy
c). Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 2 dni roboczych. Po dokonaniu czynności odbioru
końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem
zakończenia robót
d). Komisja sporządza protokół odbioru końcowego. Podpisany protokół odbioru stanowić będzie
podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone
wady:
11.1.
nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca,
Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;
11.2.
nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a)
jeżeli wady umożliwiają użytkowanie instalacji zgodnie z jej
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów
instalacji zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania
elementów instalacji z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich
wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni
termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony
protokolarnie.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
12. Podczas odbioru instalacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać osobie dokonującej
odbioru, za pokwitowaniem segregator (format A4) obejmujący dokumentację powykonawczą,
zawierającą m.in.:
12.1 część opisową;
12.2 niezbędne obliczenia techniczne, opinię, kierownika robót branży konstrukcyjnej,
stwierdzającą, że dach zniesie obciążenie panelami fotowoltaicznymi;
12.3 rzuty, rysunki i schematy elektryczne;
12.4 wymagane prawem oświadczenia;
12.5 karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych materiałów;
12.6 numery telefonów i adresy e-mail, pod które należy zgłaszać wady oraz uzyskać
konsultacje;
12.7 komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób;
12.8 oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
oraz przepisami i obowiązującymi normami;
12.9 instrukcję obsługi instalacji w języku polskim zawierającą co najmniej:
a) instrukcję obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń;
b) opis lokalizacji wykonanych robót;
c) informacje o okresach gwarancyjnych na poszczególne urządzenia i roboty oraz terminach
przeglądów gwarancyjnych;
d) informacje o sposobie zgłaszania wad w ramach gwarancji i rękojmi;
e) numery telefonów i adresy e-mail, pod które należy zgłaszać awarie, usterki lub wady oraz
uzyskać konsultacje;
f) spis przekazanych dokumentów.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy;
2. przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidłowości wykonania Umowy.
3. pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich okolicznościach ujawnionych w
trakcie robót budowlanych ( a nie przewidzianych w uzgodnionym zakresie), mogących mieć
wpływ na przyjęty zakres i termin realizacji,.
4. Wykonania dokumentacji powykonawczej tj. kosztorysu powykonawczego w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§9
Zamawiający dopuszcza realizację części zadania inwestycyjnego, określonego w § 2 umowy,
przez podwykonawców.

§ 10
1. Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów

umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp.
będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania
Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na
przedmiot tych dostaw lub usług.
2. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin
zgłaszania uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza
tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być
zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do
przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych
podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 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.
2. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w
szczególności postanowienia dotyczące:
2.1 zakresu robót powierzonego podwykonawcy; integralną część projektu umowy o
podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowofinansowy robót, który winien być zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym
mowa § 6 pkt. 3 niniejszej umowy,
2.2 terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym
zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
2.3 wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty,
2.4 oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią umowy
łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,
2.5 rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument,
właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 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 terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację
umowy przez Zamawiającego.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić
ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o
podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.
10. 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.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 2 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,
określonej w § 16 ust. 2 pkt a umowy.
12. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.
14. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 6, 9 i 10 niniejszego
paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy
lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.
Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w
niniejszej umowie.
15. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich zawarcia,
stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.
§11
Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę maksymalnie do wysokości
wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót w harmonogramie, o którym mowa w § 2
pkt 8 umowy i pod warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową.
§12
1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co
do wykonania tej części robót.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub
zaniechania.
§13
Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą i/lub dalszym
podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy. W takim przypadku

wykonywanie jakichkolwiek robót na ternie budowy przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę nie jest dopuszczalne i stanowi naruszenie umowy uprawniające Zamawiającego do
skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania
wykonania części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy.
§ 14
1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi
wynosi …………. lat za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od
dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. W przypadku urządzeń i materiałów na
które producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji odpowiedzialność Wykonawcy za wady
urządzeń i materiałów trwa do końca okresu gwarancji udzielonej przez producenta.
Dokumenty gwarancyjne producenta na urządzenia i materiały Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego, przy
czym niedostarczenie tych dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru,
odmowy wypłaty wynagrodzenia i naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, zaś po upływie 3 tygodni od planowanej daty tego
odbioru, do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 30 %
wynagrodzenia umownego brutto.
3. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych robót, i materiałów jest równy okresowi
gwarancji jakości, zaoferowanemu w ofercie przetargowej przez Wykonawcę
4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 2
dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich ujawnienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
pod numer telefonu albo adres e-mail wskazany w dokumencie gwarancyjnym.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych w języku polskim i
utrzymania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgłoszeń zdarzeń objętych
gwarancją, przez cały okres gwarancji, na następujących warunkach
a) czas reakcji serwisu na zgłoszenie - do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii lub wady
(wszelkich nieprawidłowości w działaniu instalacji);
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni roboczych od dnia doręczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach/wadach .
8. W przypadku odmowy usunięcia usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z
terminów, o których mowa w ust.7, Zamawiający zleci usunięcie tych usterek innemu
podmiotowi, bez potrzeby uzyskiwania odrębnego upoważnienia sądowego, obciążając
kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Zamawiający nie traci
uprawnienia z tytułu rękojmi ani z tytułu gwarancji
9. 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 uzasadnionych kosztów poniesionych z
tego tytułu
10. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą
rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji i rękojmi powinna być naprawiona przez
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania
Wykonawcy.
11. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminach wyznaczonych przez
Zamawiającego.
12. Jeżeli Wykonawca zostanie prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglądu gwarancyjnego, to niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało

żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję
przeglądową.
13. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy Zamawiający niezwłocznie prześle
Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu.
14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
15. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i
w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji
jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
16. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu
wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości
17. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
18. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
19. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co
skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części,
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć
gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany
usunąć wady
20. Wykonawca przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji jakości zapewni Zamawiającemu w
ramach serwisu nieodpłatne konsultacje w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji.
Konsultacje będą udzielane przy pomocy poczty elektronicznej i telefonicznie za
pośrednictwem kanałów komunikacyjnych służących do dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych.
W przypadku zapytań przekazywanych drogą poczty elektronicznej, termin odpowiedzi przez
Wykonawcę nie może przekroczyć 3 dni.
21. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji nie dojdzie do uszkodzenia instalacji oraz jej
elementów w związku z zanikiem energii elektrycznej a w przypadku zaistnienia wyżej
opisanych stanów postojowych, Zamawiający nie utraci gwarancji jakości
22. W okresie obowiązywania gwarancji jakości Wykonawca:
a) zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia opisanego w § 18
przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów
urządzeń;
b) wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego opisanego w § 18
przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny instalacji. Przegląd rozpocznie się nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji;
c) .usunie wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie 10 dni od daty wykonania
przeglądu i stwierdzenia wad, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – regulację, i
inne czynności potrzebne do należytego funkcjonowania instalacji
23. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
24. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
a) działania siły wyższej, w tym stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
b) normalnego zużycia,
c) winy użytkownika lub działania osoby trzeciej, za która Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności

d) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji
i użytkowania stolarki w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwacji
25. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych
przedmiotem umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji
§ 15
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) 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 wykonywaniu przedmiotu umowy.
§ 16
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a). opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b). za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu wskazanego w § 14 ust.7
niniejszej umowy
c). w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki
przypadek,
d). w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki, za każdy taki przypadek,
e). w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek,
f). w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
każdy taki przypadek,
g). w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek,
h). za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 %
wynagrodzenia umownego brutto,
2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a). opóźnienie w przekazywaniu terenu budowy z tytułu okoliczności za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień zwłoki ,
b). opóźnienie w odbiorze końcowym z tytułu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
3. Roszczenia odszkodowawcze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 17

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………….
PLN, co stanowi 5 % wartości umowy,.
2. Zabezpieczenie jest wniesione w formie……………………………………
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
4. przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione
w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego
należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni
po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu bez usterek i
wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia:
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy wystąpi
konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej
w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z
płatności za wykonanie przedmiotu umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w punkcie ……….. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o faktycznych
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia
§ 18
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego §1 ust.1 strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe brutto, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości
…………. zł (słownie: ……………) w tym 8 % podatkiem VAT
…………………………….zł(słownie: ……………)
2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej
Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie
realizacji umowy . Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za
całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice
pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i
przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania
elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia, stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.
Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której
mowa w ust. 1 poza okolicznością określoną w ust. 4 niniejszego paragrafu.
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji projektowej,

jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie
można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
4. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji
projektowej (robót zaniechanych, o których mowa § 2 pkt.4 niniejszej umowy sposób
obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona wykonawcy, będzie następujący
4.1 w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo –finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w
tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
4.2 w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo –finansowym odliczenie wartości niewykonanej części tego elementu
nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku
niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość
niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku,
gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość
obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR lub KNNR-y oraz ceny materiałów ,
robocizny ,sprzętu oraz narzutów zatwierdzonych przez Zamawiającego.
5. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu
odbioru końcowego
5.1 Do końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie:
„Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej
faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres
robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną
danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym
podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w
oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną,
potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z
którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie,
oraz Kierownika budowy. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie
podstawą do odmowy przyjęcia faktury.
5.2Warunkiem
zapłaty
faktury,
zawierającej
powyższy
załącznik,
jest
udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
występujący na załączniku złożonym do faktury otrzymali należne im wynagrodzenie.
Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy
potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali
przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia składali
oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe fakty. Brak
oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych
konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane
przez Wykonawcę, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez DPS prawidłowo
wystawionej faktury na Nabywcę tj. Gmina Miejska Kraków, Plac Wszystkich Świętych 34, 31-004 Kraków, NIP: 676 101 3717 oraz Odbiorcę/Płatnika tj. Dom Pomocy Społecznej w

Krakowie, ul. Kluzeka 6 31-222 Kraków, za wykonanie robót będących przedmiotem
zamówienia.
7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy na indywidualny numer
PEPPOL Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 za
pośrednictwem platformy.
9. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 i Wykonawca mogą wysyłać i
odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy ,
jeżeli druga strona wyrazi na to zgodę.
10. Faktury, o których mowa powyżej Wykonawca może przesyłać lub dostarczać na adres
tj. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków
i dopiero od daty wpływu faktury VAT liczony jest termin płatności danej faktury.
11. Prawa i obowiązki określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie bez zgody Zamawiającego
12. W przypadku stwierdzenia, że realizacji Przedmiotu umowy następuje niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający wstrzyma zapłatę za realizację zadania, do
czasu złożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn
wstrzymujących zapłatę. O wstrzymaniu zapłaty Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie
13. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
14. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
§ 19
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany umowy muszą
być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych lub gdy zachodzi
jedna z niżej opisanych okoliczności:
a) podwykonawstwa – wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
- powierzenia podwykonawcom części robót, mimo oświadczenia o samodzielnej realizacji
zamówienia złożonego przez Wykonawcę w ofercie,
b) zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie przez Zamawiającego,
c) zmian
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bez możliwości zmiany terminu
zakończenia robót,
d) dopuszczenia występowania robót zamiennych, dotyczących robót ujętych w kosztorysach
ofertowych, bez możliwości zmiany ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana
wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru i Kierownika budowy
e) zastosowania materiałów i technologii innych niż określone w umowie, pod warunkiem, że
ich parametry techniczne i jakościowe nie będą gorsze niż wskazane w umowie; zmiana
wymaga zgody obu Stron, przy udziale inspektora nadzoru i Kierownika budowy
f) przyczyn niezależnych od stron tj. siły wyższej, które nie są zawinione przez Wykonawcę
2. Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że
wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 z uwagi na
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego
b)konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót
budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac

c) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót
d). wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten
musi zostać udokumentowany wpisem kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony
niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
e). wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
f.) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin
wykonania niniejszej umowy
Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót, Inspektora
Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.
W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym że
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie
okresowi przerwy lub postoju.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian
dotyczących robót zamiennych i harmonogramu rzeczowo-finansowego
4. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w § 3 ust. 3.1 i 3.2 jedynie za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę
osób wyszczególnionych w § 3 ust. 3.1 i 3.2 w następujących
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy
c) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie
5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. § 3 ust. 3.1 i 3.2, nowa osoba powołana do
pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia dla danej funkcji
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w § 3 ust. 3.1 i
3,., jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
Zamawiającego
7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie.
Warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie zmiany do umowy jest
dostosowanie przez Wykonawcę wysokości lub terminu ważności zabezpieczenia określonego
w § 17 umowy, jeśli zmiana umowy będzie miała wpływ na to zabezpieczenie. Zamawiający
powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

§20
1.W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych

robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia
podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.
2.Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące,
że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie
wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem kosztorysu ofertowego opisującego te
roboty zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego Kosztorysy te opracowane będą
w oparciu o następujące założenia:
a) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;
c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru., lecz nie częściej niż w
okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót
§ 21
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
b)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c)Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
d)Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie;
b)Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;
c)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższej okoliczności.
3.Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
a)w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień
odstąpienia;
b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
c)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada;
e)Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.
5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b)odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;
c)rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
d)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6.Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
będzie następujący:
a)w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowofinansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu
rzeczowo -finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;
b)w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
-ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust.8a)
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów
-w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wbudowania.
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego.
7.Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
-ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
-w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.

W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego
8. Inne przypadki odstąpienia od umowy
Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza
w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści
wynikających z Umowy.
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 22
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z
niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, pocztą elektroniczną,
doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy, numery telefaksów i adresy poczty elektronicznej
podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefaksu lub poczty elektronicznej. Jeżeli
Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefaksu lub poczty
elektronicznej , zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, numer
telefaksu lub poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.
3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
4. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
§ 23
1.Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy
o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in.
następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców
materiałów budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy
sytuacji, w której Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje
powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki
cywilnej).
2.Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.:
a)oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
b)poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
c)inne dokumenty
-zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z
powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę opracę, nie będą mogły
wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie
ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie
odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000 PLN

za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony
pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.
§ 24
1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.
3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7
dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający
jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową przy czym rozpoznanie wszelkich sporów
mogących wyniknąć z niniejszej umowy sporu strony powierzają sądowi powszechnemu
właściwemu dla każdoczesnej siedziby Zamawiającego.
6. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest poddać się w każdej chwili
wszelkim niezbędnym kontrolom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego .
7. W przypadku, o którym mowa w pkt.8 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wstęp na teren
robót oraz dokumenty budowy, celem oceny prawidłowości realizowanego zadania.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 25
1. Integralną częścią niniejszej umowy jest:
a. Oferta Wykonawcy
b. Harmonogram rzeczowo-finansowy
c. przedmiar robót,
d. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
e. SIWZ
2.Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1
egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

DOKUMENT GWARANCYJNY
Nazwa
gwaranta:
………………………………………………………………………………………. zwanym
w
treści umowy Wykonawcą
Adres, ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………………………….
FAX…………………………………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………………..
I.Terminy gwarancyjne liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót na:
 Materiały: …………………. miesiące
 Roboty budowlane: ………….. miesiące
 Dostarczone i zamontowane urządzenia, sprzęt i inne przynależne części składowe
– zgodne z okresem gwarancyjnym udzielonym przez producenta lecz nie mniej niż 84
miesięcy
II.Przeglądy gwarancyjne:
 Roboty budowlane, wbudowana urządzenia , kable jeden raz w roku kalendarzowym(wskazać miesiące i lata……………………………..……….
III.Naprawy gwarancyjne:
 Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego serwisu bezpłatnej naprawy zamontowanych
materiałów w okresie gwarancyjnym.
IV.Serwisowanie zespół czynności zapewniających prawidłowe funkcjonowanie instalacji
i zapewniających zachowanie właściwego stanu technicznego instalacji :
 bezpłatny serwis obejmujący przeglądy konserwacyjne i konserwacje wykonuje na własny
koszt Wykonawca (zgodnie z częstotliwością określoną w dokumentacji producenta
urządzenia).
 Gwarant przekaże Zamawiającemu do dnia uruchomienia, oryginały gwarancji producenta
wraz z dokumentacją techniczno-ruchową.
V.Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi
zamontowanych urządzeń przed terminem odbioru końcowego robót.
VI.Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:
 Naprawę gwarancyjną (tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości):
- w zakresie robót budowlanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego;
- w zakresie wbudowanych urządzeń w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego (dotyczy to również dostarczonych i zamontowanych urządzeń, sprzętu i
innych przynależnych części składowych instalacji);
 Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku gdy
dwukrotnie bezskutecznie wzywał Gwaranta do jej wykonania;
 Wymianę wadliwych urządzeń na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach
gwarancyjnych.
VII.Organizacja obsługi gwarancyjnej:
Gwarant oświadczenia gwarancyjne realizować będzie:
 osobiście
 lub za pomocą podwykonawców wskazanych w ofercie.

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres,
telefon)
VIII.Gwarant oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. II, III, IV,V, VI w terminie
określonym w pkt I niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.
Pieczątka Firma
./upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/

