Uchwała Nr ...jJ^I< 2 !Q A 3 ..
Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia
w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych
warunków
zamówienia,
którego
przedmiotem
jest:
Termomodernizacja
budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza
poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
na terenie Powiatu Łowickiego”.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986, 1603, 2215 i z 2019 r. poz. 730)
Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:,
§1. Zatwierdza się wybór formy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza
poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
na.terenie Powiatu Łowickiego".
§2. Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą- zamówienia
publicznego,
którego
przedmiotem jest:
Termomodernizacja
budynku
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach. użyteczności pubiicznej na terenie
Powiatu Łowickiego”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały:
§3-. Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Marcin Kosiorek

Janusz Michalak
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Powiat Łowicki
ul. Stanisławskiego 30,
99-400 Łowicz.
Adres strony internetowej: www.powiat.lowicz.p!

II. Tryb udzielenia zamówienia.
1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawieart 39
i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą
PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zw aną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. S ustawy PZP.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Zespołu
Szkół Ponadgimnazjainych Nr 4 w Łowiczu w ramach zadania inwestycyjnego i projektu pn: „Poprawa
jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.
1.1. Zakres robót obejmuje m.in.:
dociepienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizofacji,
dociepienie ścian zewnętrznych,
remont ogniom urów i attyk,
wykonanie obróbek blacharskich,
dociepienie stropu nad ostatnią kondygnacją,
dociepienie dachu sali gimnastycznej,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- : wymianę rynien i rur spustowych, .
.
wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
remont zadaszenia wejścia głównego do budynku od strony zachodniej,
wykonanie
nowego
zadaszenia
z
elementów
stalowych
nad
wejściem
do budynku od strony wschodniej,
wymianę instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
zmiana
sposobu
zamocowania
pochwytu
dla
osób
niepełnosprawnych
z posadzkowego na ścienny w wyniku docieplenia ściany zewnętrznej elewacji frontowej,
malowanie ściany elewacji zachodniej budynku „A” (od strony ul. Kaliskiej),
odtworzenie stanu pierwotnego elementów zagospodarowania terenu naruszonych podczas
wykonywania robót,
pozostałe roboty towarzyszące wymagane do prawidłowego wykonania prac dociepleniowych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz estetyki (m.in. demontaż i ponowny montaż
elementów instalacji na elewacjach z przedłużeniem zasilania i pomiarami elektrycznymi, ukrycie
instalacji natynkowych),
wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki,
uporządkowanie terenu.
1.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę ~ w rozumieniu Kodeksu pracy - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
- roboty przygotowawcze, \
J
- roboty demontażowe,
.
.
; .;;'
- roboty ziemne,.
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- roboty w zakresie wznoszenia i rozbiórki rusztowań,
- roboty związane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przygotowaniem otworów,
- roboty izolacyjne,
- roboty związane z utwardzeniem terenu,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty instalacyjne (elektryczne i sanitarne),
- roboty w zakresie demontażu i montażu elementów wyposażenia,
- roboty w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych
- roboty związane z uporządkowaniem terenu.
1.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób -wykonujących wskazane powyżej czynności.
Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
1.3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
1.3.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
1.3.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Za nieprzestrzeganie
powyższych wymogów zamawiający przewiduje kary umowne określone we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 5 do S!WZ.
1.4. Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi
Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by Wykonawca udzielił na przedmiot
zamówienia minimum 36 miesięcy gwarancji oraz minimum 36 miesięcy rękojmi, licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.
1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Załączniki 6 i 7 do niniejszej
SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
1.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261410-1 izolowanie dachu
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne.
2; Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający udziela zamówienia na roboty budowlane w ramach projektu pn. „Poprawa jakości
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
na terenie Powiatu Łowickiego” w częściach. Jedną z nich stanowi zamówienie obejmujące przedmiot
niniejszego postępowania.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przysługującego mu na podstawie art. 24aa ustawy PZP
uprawnienia do dokonania oceny ofert w pierwszej koiejności, a następnie zbadania, czy Wykonawca,
którego oferta została ocenioną jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnią,warunki
udziału w postępowaniu.
.■ /
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7. Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”, w ramach którego realizowane
jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na iata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków,
Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie 120 dni od zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonywania robót:
Zespół Szkół Po nad gimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu
ul. Kaliska 5a
99-400 Łowicz.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie którejkolwiek z niżej wskazanych przesłanek określonych
w art. 24 ust 1 ustawy PZP, tj. z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 iub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1600 z późn. zm.) iub art. 46 iub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie {Dz. U.
z 2018 r, poz. 1263 i 1669),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
c) Wykonawcę, jeżeii urzędującego członka jego organu zarządzającego iub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej iub partnerskiej aibo kompiementariusza w spółce komandytowej
iub komandytowo-akcyjnej iub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w fit.b;
d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu iub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat iub składek na ubezpieczenia społeczne
iub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje iub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
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że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na ceiu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2'019.628 tj.);
k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j.), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art 24 ust. 5 ustawy
pzp
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda
w ramach odrębnego kontraktu, polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, o wartości
minimum 200 000,00 zł brutto każda.
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o ; udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się.
przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, Warunek, o którym mowa powyżej, .zostanie spełniony wyłącznie jeżeli
■co najmniej jeden.z.tych podmiotów.w okresie ostatnich 5 iat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeii okres prowadzonej
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w Sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, każda w ramach odrębnego kontraktu, polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych
budynku, o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każda.)

Jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN
do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany
pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
w którym zostanie on opublikowany.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1.2)
lit. c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych w przypadku gdy:
1) udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczegó!ności przedstawiając wraz z ofertą zobowiążą nie tych podm lotów
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do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten
powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje,
przy wykonywaniu zamówienia,
- określenie, czy podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje, będzie wykonywał odpowiednio
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art 24 ust. 1 pkt 13-22.
.
.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) informacje o podmiotach, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca
polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym
mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 2 SIWZ.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (w formie oryginału). Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(w
formie
oryginału
lub
kopii
poświadczonej
za
zgodność
z
oryginałem).
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń iub dokumentów:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, 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 (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);
4. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, Dz.U. z 2018 r. poz. 1993).
5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
6

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

■promuje

N

łódzkie |

Unia Europejska

*

*

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu aibo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
6. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą również Wykonawców mających siedzibą lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
VI). Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
dó porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest wyłącznie
forma pisemna
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Starostwo Powiatowe w Łowiczu
Wydział inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Stanisławskiego 30,
99 - 400 Łowicz.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres:
przeta rq i@ powiat! owicki. pi
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 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 treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie
przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli modyfikacja SIWZ
będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie uiega zmianie
a niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
10. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji.
11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami oraz do potwierdzenia wpłynięcia
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty
elektronicznej są:
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Magdalena Żurawska
tel. (046) 837 54 48,
e-mail: przetarqi@powiatlowicki.pl
14.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane
do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania zasad określonych przepisami
ustawy PZP.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie iub na wniosek Zamawiającego, 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.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium iub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ,
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, Wykonawca
spełnia warunki w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do SIWZ. ;■■■■'.
. v . v.
■
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty
oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może
pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli
ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba
udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania.
4. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów do oferty należy
załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi od powiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona Oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację.
9. Poprawki lub Zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
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10.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106,138, 650,1118
i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
i oznakować w następujący sposób:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach
projektu pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodemizacyjnych
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” oraz „Nie otwierać
przed.......... .....2019 r. godz. 11.00.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z a rt 8. w zw. z art. 96 ust. 3. ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają.udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,
że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne
bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie
z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
1po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane
w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności
ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące
treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XI.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój 101) Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul.
Stanisławskiego 30 do dnia ....., ..... 2019 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
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3. Oferta Złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ut. Stanisławskiego 30a w sali
na I piętrze, w dniu ............... 2019 r., o godzinie 11.00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.powiat.lowicz.pl informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Wykonawca określa Cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto
za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz wzorem umowy.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zą pracę (Dz.U.2018. poz. 2177 tj.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
-wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej ćen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba
że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; - wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen
rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
7. Zamawiający wymaga podania ceny bez podatku VAT (netto), stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny
z podatkiem VAT (brutto) - za całość zamówienia (cena ryczałtowa). Stawka podatku VAT
dla przedmiotowego zamówienia wynosi 23%.
Zamawiający Uzna również za prawidłowe przyjęcie przez Wykonawcę innej stawki podatku VAT
niż wskazane powyżej, jeżeli Wykonawca będzie dysponować indywidualną interpretacją podatkową .
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dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, z której będzie wynikać,
że stanowisko Wykonawcy jest prawidłowe.
8. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
wskazać w formularzu oferty, że cena nie zawiera podatku VAT.
9. Zgodnie z art. 87 ust 2 Ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z S1WZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W szczególności Zamawiający poprawi:
1)
błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,
2)
błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,
3)
błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,
4) Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek
rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki
rachunkowej”: błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, przy założeniu, że składniki działania są
prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony
z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.
XIII,
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami
i ich wagami:
1) Kryterium A: cena
Waga kryterium 60%
Kryterium A będzie obliczane wg wzoru:
Cena najniższa
--------------------------- — _—
Cena oferty badanej

x 100 x waga = suma punktów

2) Kryterium B okres gwarancji
Waga kryterium 40%
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru:
Zaoferowany okres gwarancji oferty badanej
w miesiącach
------------------------------------------------------------------------------ x 100 x waga = suma punktów
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji
w miesiącach spośród z ofert nieodrzuconych
Uwaga: Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 72 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
dłuższy okres gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny tej oferty w kryterium B okres gwarancji równy
72 miesiące. Gwarancja dotyczy całego zakresu zamówienia. :
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Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez
Wykonawcę okresu gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej
liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda ocenie.
3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.
7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie, aukcji elektronicznej.
XIV.
Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność
za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art 93 ust. 1 ustawy PZP.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
o którym mowa w rozdziale XV niniejszej SIWZ.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy z wyodrębnionymi działami:
7.1. Roboty budowlane - ocieplenie ścian zewnętrznych,
7.2. Roboty budowlane - ocieplenie stropodachu,
7.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
7.4. Pozostałe roboty budowlane - matowanie ściany elewacji wschodniej budynku A.
XV.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie, z zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7-9 ustawy PZP.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że 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 (Dz.U. 2019. póz. 310,
Dz.U. 2019 poz. 836 ).
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3. Zamawiający nie wyraża.zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art 148 ust. 2
ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je
na oprocentowanym rachunku bankowym.
5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczycie! zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%,
pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone
nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVI.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ
oraz danych zawartych w ofercie:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności
określonych w Projekcie umowy.
3. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
XVII.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak
dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SiWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Integralną część niniejszej SiWZ stanowią:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu odrzuceniu
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności iub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Projekt umowy
Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 7 - STWiORB
Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.
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IZP.272.15.2019

OFERTA
Nazwa Wykonawcy...................... .....................................
Siedziba Wykonawcy.......................................................
Województwo...................... :................................ ............
Adres do korespondencji.............................. ....................
NiP............................................................................ .........
REGON..................................................................... ,,......
Nr telefonu.........................................................................
e-mai!............,.................................................... ..............

W związku z przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”, składam ofertę przetargową o następującej treści:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
w następujący sposób:
1.1Cena ofertowa brutto..........................

zł

słownie:...... ,.................................................................
1.2. w tym podatek VAT*

złotych

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

żł

słownie ................. ...........;......................................................... .......................................... „..złotych
1.3 Cena ofertowa netto.......................................................................................................
2.

3.

4.
5.
6.
7.

zł

Słownie..................... ,........................................................................................................... złotych
Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty powstanie/nie powstanie* u zamawiającego
obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. * *
Na
przedmiot
zamówienia
udzielam
miesięcy
gwarancji
oraz ............... miesięcy rękojmi od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
i podpisania protokołu odbioru końcowego.
Zobowiązuję wykonać całość zamówienia w terminie 120 dni od zawarcia umowy,
Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Załącznika nr 8 do SiWZ dotyczącego ochrony danych
osobowych w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w arb. 13 lub art. 14 R 0D 01>
wobec osób fizyczn yc h, od których dane oso bowe bezpośrednio lub pośredn io pozyskałem w cel u
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****)
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Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez cały czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia {30 dni).
Oświadczam, że akceptuję warunki umowy określone w załączniku do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Oferta została złożoną na .... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr 1 do n r ......
Oświadczam,
że
informacje
składające
się
na
ofertę,
zawarte
na stronach ......... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego
postępowania.
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
1realizacji przyszłego świadczenia umownego.
W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% wartości zamówienia.
Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury wystawionej po dokonaniu końcowego odbioru
robót.
, .
Informuję, że Wykonawca jest/nie jest*** małym lub średnim przedsiębiorcą.
Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

..... ............................................... tel. kontaktowy.................... . faks:
14. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
15. Podwykonawcom
zamierzam
powierzyć
wykonanie
następujących
części
zamówienia:.......................................................................................................................................
16. Dane proponowanych podwykonawców (jeżeli są znane)
1) .....: ................................................................................................................................. ............
2)
3)
................................................................................................................... .......... .........

data

.

.

imię i nazwisko
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy

Zamawiający określił stawkę podatku VAT w rozdziale Xil ust. 7 SIWZ
* * Wykonawca, który składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru iub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
*** Niewłaściwe skreślić.
**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, .stosownie do a rt 13 ust. 4 iub art, 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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).

Fundusze
Europejskie

Unia Europejska

prom uje

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

łódzkie

Program Regionalny

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
I O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”
w imieniu:

{nazwa/firma *)

1. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w ww. postępowaniu określone
przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. Oświadczam, że osoba/firma w imieniu której składam niniejsze oświadczenie, nie podlega
wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt: 2 Specyfikacji Istotnych
W arunków

Zamówienia

Wykonawca

polega

na

zasobach

podmiotu:

(wskazać podmśot/podmioty)

w następującym zakresie: ........................... ..................... .......... ..................... ..........................
(określić zakres, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby wskazanego podmiotu/podmiotów w celu wykazania spełniania
Warunków udziału w postępowaniu)

a podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. Oświadczam,

że

w

stosunku

do

podmiotu,

na

którego

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, t j. : .............................................................................

(wskazać podmiot/podmioty).
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nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12 - 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
na dzień składania ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji.

dnia
(miejscowość),

r.
(podpis)

*) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich, np. członek konsorcjum, wspólnik spółki
cywilnej składa w swoim imieniu odrębne oświadczenie.
.
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Wykaz wykonanych robót budowlanych

L.p.

(1)

Określenie rodzaju wykonanych robót

Wartość brutto robót
■polegających
na dociepieniu ścian
zewnętrznych budynku

Data wykonania
robót

Miejsce wykonania
robót

Określenie nazw
podmiotów1
na rzecz których roboty
zostały wykonane

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

data................. ........................

............................................... .................
podpis osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest: Termo modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjainych nr 4
w Łowiczu w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac
termomodernizacyjnych

w

budynkach

użyteczności

publicznej

na

terenie

Powiatu

Łowickiego” , oświadczam, że:

(nazwa/firma Wykonawcy).

- *) nie należy do żadnej grupy kapitałowej,
lub
- *) po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych
*). nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z pozostałych
Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu.

*) należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami, którzy
złożyli oferty w w w . postępowaniu:

(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

*) niewłaściwe skreślić

/. dnia.........................r.
(podpis)
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UMOWA N R ..........
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawartą w dniu.......... .............r. pomiędzy Powiatem Łowickim z siedzibą w Łowiczu; ul. Stanisławskiego
30,99-400 Łowicz, zwanym dalej „Zamawiającym”,
NIP: 834 18 82 519,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają:

„.u........................... ............... .............................. ' '
) v......... ;............................•.............. i . . . ..............:.....;

2
a

’

.

••

..... ......... ..................................................... . ............................................................(nazwą

■
■.
Wykonawcy)

z siedzibą w ............................................ (siedziba W ykonawcy),.................................. ............. ..........
....... .............................................................................................................................(adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio,
do innego rejestru lub ewidencji) kapitał zakładowy w w ysokości......... (w przypadku spółki z o.o.,
spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej)
Regom ..... . . . , N IP :......... (odpowiednio)
reprezeńtowanym/reprezentowaną przez:
I! (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwąnym/zwaną dalej „W ykonawcą”,
łącznię zwanymi „Stronam i”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego; na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie wykonania robót budowlanych związanych

z termomódemizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjatnych Nr 4 w Łowiczu w ramach
projektu pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac iermomodemizacyjnych
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”, dokonał wyboru oferty
Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:
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1. Postanowienia ogólne

1.1. Skróty
1.1.1.

BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.1.2.

KC -K o d ek s cywilny

1.1.3.

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy

1.1.4.

PrBud ^ Prawo budowlane

1.1.5.

P zp -P raw o zamówień publicznych

1.1.6.

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.1.7.

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.2.

■

>

'

D efinicje
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

1.2.1.

Budowa - roboty budowlane, w szczególności roboty niewymagające decyzji o pozwoleniu
na budowę.

1.2.2.

Cena. ofertowa brutto - cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy ża wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową
oraz STWiORB.

1.2.3.

Cena jednostkow a - suma wszystkich kosztów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 mąja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu'

inwestorskiego,

obliczania

planowanych

kosztów

prac

projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu
oraz kosztów pośrednich i zysku ustalona na podstawie kalkulacji własnej, wskazana przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.
1.2.4.

Dokum entacja projektowa - zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujący w szczególności:
a) projekt budowlany,
b) projekty wykonawcze,
c) informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2
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plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju

i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania,
projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami itp.,
w przypadku robót niewymagających pozwolenia na budowę, dla których Zamawiający nie
ma obowiązku sporządzania opracowań wskazanych lit. a - c .
Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji
projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w celu przygotowania ofert oraz które zostały dokonane przez Zamawiającego
podczas realizacji Umowy.
1.2.5.

Dokumentacja

techniczna

-

zbiór

dokumentów

określonych jako

Dokumentacja

projektowa oraz STWiORB.
1.2.6.

Dziennik budowy - przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części
lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych
zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie
przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy, z uwagi na charakter
robót

budowlanych

objętych

umową,

niepodlegający

rejestracji

przez

organ

architektoniczno-budowlany, '
1.2.7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego,
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

1.2.8.

Kierownik budowy -

osoba fizyczna wskazana i upoważniona przez Wykonawcę

dó reprezentowania go na Budowie.
1.2.9.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy,
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczególności umowa o współpracy,

1.2.10. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę
bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.
1.2.11. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony ■przez Wykonawcę w szczególności
na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
1.2.12. M ateriały -

surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane

przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej
oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
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1.2.13. N adzór autorski - zespól czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania
robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu
możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych

w stosunku

do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej orazSTWiORB.
1.2.14. O dbiór robót zanikających la b ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robotnie wystąpią.
1.2.15. O dbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących
przedmiotem Umowy.
1,2.16,. O dbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności
od tego, który okres jest dłuższy.
1.2.17. Odbiór gw arancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez
Wykonawcę ujawnionych Wad.

.

1.2.18. O ferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
w, szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, . złożone
Zamawiającemu

w

ramach

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

prowadzącego do zawarcia Umowy.
1.2.19.

publicznego
.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadaj ąca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:.
a ) ,zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną
przez Zamawiającego Umowę o podwykónawstwo w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

.

..

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną. Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której

przedmiotem są dostawy

lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego.
1.2.20. Pracow nik - osoba zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
_ umowy o pracę, wykonująca wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
-określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
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1.2.21. Protokół

odbioru

robót

zanikających

lub

ulegających

zakryciu

: **

-

<.*
**-*- .
dokument

potwierdzający odbiór robót w. zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową
robót zanikających lub ulegających zakryciu.
1.2:22, Protokół odbioru usunięcia W ad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakości na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Umowy.
1.2.23. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
1.2.24. Protokół

o d b io ru . ostatecznego

robót -

dokument potwierdzający odbiór robót

po usunięciu przez Wykonawcę Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości

lub po stwierdzeniu braku

wystąpienia Wad.
1.2.25. Rozwiązania

zam ienne

- odmienne rozwiązania w stosunku do przewidzianych

. w Dokumentacji technicznej, nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia
- ; w stosunku do przedmiotu określonego w S W Z oraz wynikającego, z treści oferty,
zastosowanie których uzasadnione jest w szczególności: niższymi kosztami eksploatacji,
koniecznością usunięcia stwierdzonych wad w Dokumentacji technicznej, lub gdy ich
zastosowanie jest korzystniejsze pod względem użytkowym w związku z prowadzoną
w obiekcie działalnością.
1.2.2Ó. Siła’ wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego
wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, a w szczególności za silę wyższą uznaje się: wojny, stany
. nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu Umowy.
1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) .. dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji .Umowy,
zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.

.

1.2.28. Sprzęt - urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego
- • z. Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w; dyspozycji
■| Wykonawcy.
1.2.29. T eren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot
■■. ■‘ Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.
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1.2.30. T erm in zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego "Wykonawca
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową;
1.2.31. Umowa o po dwy ko nawsfwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu
Umowy,

zawierana

pomiędzy

Wykonawcą

a Podwykonawcą

a

także

pomiędzy

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
1.2.32. Z arządca

obiektu

-

Dyrektor

Zespołu

Szkól

Ponadgimnazjalnych

Nr

4

im. Władysława Grabskiego w Łowiczu w Łowiczu.
1.2.33. W ada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach
budowlanych, każde nieuzgodnione z Zamawiającym: zmniejszenie wartości przedmiotu
Umowy, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, odstępstwo od Dokumentacji
. projektowej lub STWiORB, obniżenie jakości robót poniżej standardu określonego
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, niekorzystna w stosunku do zakładanej zmiana
parametrów użytkowych obiektu, jego urządzeń i wyposażenia.
1.2.34. W ykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót
budowlanych zgodnie

z Dokumentacją projektową,

STWiORB,

przepisami

prawa

powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
1.2.35. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy —zabezpieczenie w rozumieniu przepisów
Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy tw Celu pokrycia ewentualnych
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
w tym roszczeń z tytułu - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.
1.2.36. Zam awiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących
przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez
w łaściw e" przepisy,

czynności

umożliwiających

Wykonawcy

realizację

Umowy,

w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentów

niezbędnych

do

rozpoczęcia

i

kontynuowania

realizacji

Umowy,

oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
1.2.37. Zaplecze budowy — część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona
na zaplecze Wykonawcy.

.
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I n te rp r e ta c je

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy,
1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie, z następującą
kolejnością:
a) Umowa,
b) Dokumentacja projektowa,
c) STWiORB,
d) SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),
■ e) Oferta Wykonawcy.
1.3.5.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których
mowa w pkt 1.3.4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację
na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w pkt 1.3.4.

1.3.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie .w trakcie realizacji Umowy będą
sporządzane w języku polskim.
1.3.7. Śródtytuły nie wpływają ńa interpretację postanowień umownych.
1.3.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni
i miesięcy kalendarzowych. Terminy określone w dniach roboczych odnoszą się do dni
od poniedziałku piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych ustawą świąt.
Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.
1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
1,3.10.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa

polskiego, w szczególności;
a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
b) ustawy z dnia 7 Iipca 1994 r. - Prawo budowlane,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
d) ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
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. Sposób komunikowania się Stron

1.4.1. W ? przypadku,

gdy

Umowa

przewiduje

dokonywanie

zatwierdzeń,

powiadońiień,

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie
i

dostarczane

(przekazywane)

osobiście

(za

pokwitowaniem),

wysiane ' pocztą

pisemnie, drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy:
a)-Zam aw iający

b ) . Wykonawca

O dokonaniu zmian danych wskazanych lit, a i b Strony powiadamiają się na piśmie.
Zmiany powyższe nie stanowią zmiany Umowy.
1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
.zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 2 dni.
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania!
1.4.3. Strony

będą

uznawały

dokonane

faksem

lu b . drogą, elektroniczną

zatwierdzenie,

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
1.4.4; Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do', tego
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.
1.5.

S olidarna odpowiedzialność konsorcjantów

1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesieniezabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1.5.2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie
jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.
1.5.3. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy
i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione , za zgodą
Zamawiającego.
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1.5.4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji jakości
i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości łub części robót
wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. .

2.

Przedmiot Umowy

2.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane związane
z termómodemizacją budynku Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu w ramach
zadania inwestycyjnego i projektu pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie
prac termomodemizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Łowickiego” w zakresie wynikającym z Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik Nr 1,
STWiORB stanowiącej załącznik Nr 2 oraz Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 3,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej • Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej
„robotami”, „robotami budowlanymi”, (iprzedmioterń zamówienia” lub „zamówieniem”
2.2. Wykonawca

zobowiązuje

się

wykonać

wszystkie

opisane

Dokumentacją .projektową

oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
2.3. Wszelkie roboty wykraczające poza zakres Umowy będą zlecane zgodnie ustawą Pzp.
Wykonawca nie może bez zawarcia stosownego aneksu lub odrębnej umowy wykonywać robót
określonych w niniejszym pkt.

3. Terminy
3.1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 120 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

3.2.

Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości (wpisać,

ten, który jest dłuższy), to jest w terminie ... .miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć
ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
3.3.

Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez
Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy..

3.4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy oraz Dziennik budowy w terminie
umożliwiającym rozpoczęcie wykonywania robót zgodnie z umową.

3.5!

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości'do,Odbioru
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których
: wymagają przepisy PrBud.
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4. Obowiązki Zamawiającego
4.1.

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych
w Umowie.

4.2.

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji.projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

4.3.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być

4.4.

Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
przekazanej

Wykonawcy Dokumentacji projektowej.
4.5.

Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

4.6.

Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej
jest następstwem nienależytego wykonywania, przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.

4.7.

W przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę Zamawiający powiadomi organ
nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczęcia robót.

4.8. . Zamawiający jest także zobowiązany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu
budowy,
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej
ewentualnych zmian w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
e) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,
f) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,
g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,
h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
4.9.

Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) robót ulegających zakryciu,
b) robót zanikających,
10

^

Fundusze
Pnrnn<>ltl<
Europejskie

Unia Europejska

promuje

Europejski Fundusz
: Rozwoju Regionalnego

łó d z k ie

Program Regionalny

c) końcowego całości robót,
d) gwarancyjnych,
e) ostatecznego.
4.10. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego
Inspektor nadzoru inwestorskiego.
4.11. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego
przedmiotem

Umowy

wyznaczając

upoważnionych

robót budowlanych będących
przedstawicieli,

przy . udziale

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągli 7 dni roboczych
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
4.12. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót
w terminach wynikających z Umowy.
4.13. Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego do dnia sporządzenia
Protokołu odbioru końcowego, Zamawiającego obciążają koszty:
a) zaspokojenia

roszczeń

wynikających

z

nieszczęśliwych

wypadków

lub

szkód,

spowodowanych przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego zatrudnioną albo przez
podmiot działający na mocy innej zawartej z nim umowy,
b) związane z wystąpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona następstwem przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, w tym błędu Zamawiającego lub Wady ukrytej
w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiałach, maszynach lub urządzeniach
dostarczonych przez Zamawiającego,
c) usunięcia Wad lub uszkodzeń, nie wynikających z nienależytego wykonania robót przez
Wykonawcę, powstałych w jakiejkolwiek części wykonanych przez Wykonawcę robót, które
zostały przyjęte przez Zamawiającego do użytkowania.
4.14. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Zamawiającego
obciążają koszty każdego uszkodzenia powstałego w obiekcie, którego dotyczy przedmiot
Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych:
a) Wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień zakończenia robót
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem
Zamawiającego lub;
c) czynnościami Wykonawcy po dniu Odbioru końcowego.

5. Zarządzanie realizacją Umowy
5.1.

Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w specjalności
11
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Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego Namawiający
wyznacza- osobę pełniącą nadzór w specjalności o której mowa w pkt 5.1. Ilekroć
w. postanowieniach Umowy jest mowa .o Inspektorze nadzoru inwestorskiego, należy przez .
to rozumieć odpowiednio tę osobę.

5.3.

■

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu budowy Zamawiający wskaże osobę, która będzie
pełniła nadzór inwestorski oraz przekaże Wykonawcy pisemną informację na temat zakresu jej
umocowania i uprawnień. Sprawy, które nie są objęte zakresem ww. umocowań i uprawnień
Wykonawca ustała bezpośrednio z Zamawiającym.

5.4.

Inspektor nadzoru - inwestorskiego jest upoważniony

do

bieżącej

koordynacji

robót

realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, do odbiorów robót wykonanych
zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB oraz

pełni funkcje inspektom nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
5.5.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki, wydając polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 diii roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń
Inspektora

nadzoru

inwestorskiego.

Zastrzeżenia

wraz

ze

stanowiskiem . Inspektora

do:zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.
5.6.

.

Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania robót wykraczających poza zakres Umowy
powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez
Zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z tak im . wnioskiem
do Zamawiającego przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego •
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń
Inspektora

nadzoru

inwestorskiego

i

z

odpowiedzialności

za

ich

niewykonanie,

z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną, pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.
5.7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.8.

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na mińimiim 3 . dni

5.9.

Zmiana osób pełniących nadzór inwestorski nie stanowi zmiany Umowy.

robocze przed dokonaniem zmiany.

6. Narady koordynacyjne
6.1.

Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad
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koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Zarządcy obiektu
i.inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób.
, 6.2.

Celem narad koordynacyjnych jest oinawianie łub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących
wykonania

i

zaawansowania

robót,

w

szczególności

dotyczących

postępu

prac

albo.nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
6.3:

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach
koordynacyjnych.

6.4,

Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem
uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej
protokołowanie, a kopie protokołu lub. ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym
. na naradę.

6.5.

D q ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi
w

ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa

się za wiążące.

7.
7.1.

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie
- z. Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy
■poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowiązującego.

. 7.2:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody z wiązane-.ż realizacją
Umowy, w szczególności za naruszenie dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób
Oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

, 7.3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba
że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą
; Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

7.4., Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
7.5.
7.6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych. .
Wykonawca jest zobowiązany, do następujących czynności określonych szczegółowo
w1postanowieniach Umowy : .

-

.

.

a) prowadzenia dokumentacji budowy,
b) wskazania Kierownika budowy,
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c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji
Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi

przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami

wiedzy

technicznej,
e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
f) umożliwienia wstępu na Teren budowy w yłącznie. osobom upoważnionym

przez

Zamawiającego lub Wykonawcę,
g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach
w odbiorach robót,
h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub .ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
i) utrzymywania porządku na Terenie budowy,
j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
l) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy,
m) zapłaty wynagrodzenia należnego

Podwykonawcom, jeżeli

Wykonawca

dopuszcza

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
n) zapłaty za energię elektryczną i wodę zużyte w związku z wykonywaniem robót,
o) posiadania ubezpieczenia OC,
p) utrzymywania miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód,
usuwania na bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń
prowizorycznych, które nie śą już potrzebne,
q) zapewnienia,
na Terenie

aby
budowy

osoby

zaangażowane

oznaczenia

do

wykonania

robót

identyfikujące podmioty, które je

nosiły

zaangażowały

zapewniające ich wizualnie łatwą identyfikację (np.: nazwa firmy na kamizelce),
r) zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, a także
pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostępu do terenu budowy
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oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane są roboty budowane lub gdzie przewiduje się
ich wykonanie, a są związane z przedmiotem Umowy,
s) zachowania szczególnej

ostrożności

przy

wykonywaniu

robót

i

dokładnego

ich

zabezpieczenia,
t) wykonywania robót budowlanych: - roboty przygotowawcze, roboty demontażowe, roboty
ziemne, roboty w zakresie wznoszenia i rozbiórki rusztowań, roboty związane z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowej wraz z przygotowaniem otworów, roboty izolacyjne, roboty
związane z utwardzeniem terenu, roboty tynkarskie i malarskie, roboty instalacyjne
(elektryczne i sanitarne), roboty w zakresie demontażu i montażu elementów wyposażenia,
roboty

w

zakresie

z uporządkowaniem

wykonywania
terenu

przez

konstrukcji

pracowników

stalowych,
Wykonawcy

roboty
lub

związane

Podwykonawcy

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.),
u) w

trakcie

realizacji

Umowy

przedkładanie

na

każde

wezwanie

Zamawiającego

w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:
•oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie,

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion
i

nazwisk

tych

osób,

rodzaju

umowy

o

pracę

i

wymiaru

etatu

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;
•poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji Umowy czynności, których dotyczy w w. oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowanaj
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
15
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•zaświadczenie właściwego
Wykonawcę

łub

Unia Europejska

oddziału ZUS, potwierdzające

podwykonawcę

składek

na

opłacanie

ubezpieczenia

przez

społeczne

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ża ostatni okres
rozliczeniowy;
•poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowąrią w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Niezłóźenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego . dowodów

w

celu

potwierdzenia

spełnienia

przez

Wykonawcę

lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w lit. t czynności i podlegać będzie sankcjom
określonym w p k t 35.1. litj.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub

podwykonawcę,

zamawiający

może

zwrócić

się

o

przeprowadzenie' kontroli

przez Państwową Inspekcję Pracy.
7.7.

Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w godzinach wskazanych w protokole
przekazania Terenu budowy.

7.8.

Poza czasem określonym w punkcie powyżej. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane,
wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu.

7.9.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać;

’
■

•
•-

.a ) Dziennik budowy,
b)

dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

7.10. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty z zachowaniem szczególnej ostrożności,
ze względu na specyfikę prowadzonej w budynku działalności edukacyjnej.
7.11. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego ó gotowości
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty
zanikającej lub ulegającej zakryciu.
7.12. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania
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Podwykonawcy jak za własne.

1

odpowiada

.

za

działania

lub

** ■

zaniechania

* - -

każdego

.

7.13.- Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie,
którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych
a spowodowanej;
ą) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego
■ dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji
. przedmiotu Umowy;
■b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem
. ‘ Zamawiającego lub;
. c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
7.18 Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych
podczas

transportu

przez

Wykonawcę

lub

inne

podmioty,

za

które

ponosi

■ ■OH odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.

8. Potencjał Wykonawcy
8.1.

Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz. personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

8.2.

Wykonawca oświadcza, te posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
. budowlanych będących przedmiotem Umowy.

8.3.

Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę
celęm wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ............................ . (w jakim

■wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na; użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany
lub rezygnacji przez .................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, iż inny Wykonawca
: lub Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
,8.4.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
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9. Kierownik budowy
9.1.

Wykonawca ustanawia Panią/Pana

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

jako Kierownika

budowy.
9.2.

Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy
10. V. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy:........................................................................................................
10.2. Zmiana

Podwykonawcy

lub

dalszego

Podwykonawcy,

lub . zgłoszenie

kolejnego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy, również innych niż wskazane w pkt 10.1., nie stanowi zmiany
Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację Umowy
.o podwykonawstwo.
10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców,

ich

przedstawicieli

lub

pracowników,

jak

za

własne

działania

lub zaniechania.
10.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a W ykonawcą,.
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
d) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza
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okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następowała w częściach,
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę, przy czym wypłata wynagrodzenia wedle przedstawionych zasad nastąpi
z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa w zakresie podatku od towarów i usług,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca

łub

dalszy

Podwykonawca

są

zobowiązani

do

przedstawiania

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
10.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez. Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
10.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo

robót budowlanych może nastąpić wyłącznie

po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiającego.
10.7. Wykonawca,

Podwykonawca

lub

dalszy

Podwykonawca

zobowiązany

jest

do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, wraz z określeniem zakresu rzeczowego robót, ich wyceną nawiązującą
do cen jednostkowych przedstawionych w Kosztorysie ofertowym, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej
o

wykonania

robót,

które

podwykonawstwo

lub

ze

mają

być

realizowane

wskazaniem

tej

na

podstawie

części

Umowy

dokumentacji,

nie później niż 8 dni przed jej zawarciem, ą w przypadku projektu umowy przedkładanego
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi

określać również wartość wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zasady
dokonywania odbiorów oraz zasady i terminy płatności za wykonane roboty.
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10.8. Projekt Umowy o podwykonawst wo: której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany .
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń,
10.9. Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu Umowy
o . podwykonawstwo, lub projektu, jej, zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane,
w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych
wlpkf ;I0.4,
b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
litb dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty
wynagrodzenia

Wykonawcy

przez

Zamawiającego

lub

odpowiednio

od

zapłaty

wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę,
c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego,
d) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
. przewidywany Umową dla tych robót,
e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy.
10.10. W ' -przypadku

zgłoszenia

przez

Zamawiającego

zastrzeżeń

do

projektu

Umówy

o podwykonawstwo w terminie, określonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy ’
. Podwykonawca

może

przedłożyć

zmieniony

projekt

Umowy

o

podwykonawstwo,

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
lub. pó upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca,

Podwykonawca

lub

dalszy

Podwykonawca

przedłoży . Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo.
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy'.
10.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 10.9:"
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10.13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.
10.14- Wykonawca,

Podwykonawca,

lub

dalszy

Podwykonawca,

przedłoży

Zamawiającemu

poświadczoną ża zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 %
wynagrodzenia

brutto

Wykonawcy,

o

którym

mowa

w

pkt

26.1.1,

oraz

Umów

o. podwykonawstwo, jeżeli ich przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie
. dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku, gdy termin zapłaty jest
. dłuższy niż określony w pkt 10.4 lit a Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,
10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
10.16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawartą Umowa
ó; podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

.

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
o podwykonawstwo dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę , w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
10.18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
. z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt 10.7 - 10:13,
10.19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt
10.17, stosuje się zasady określone w pkt 10.7 - 10.13.
10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową,
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10.21, Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli
sprzęt techniczny, osoby i , kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawslwa,
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie
usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszają postanowienia niniejszej Umowy,
10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na'język polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

11.

Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy

11.1. Jeżeli w. trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób
deklarowanych przez Wykonawcę do udziału w realizacji zamówienia, Wykonawca powiadomi
0 tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą.
11.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa
w pkt 11.1. nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie-terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w najkrótszym
możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót.
11.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego
1nie wymaga zmiany Umowy.
11.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy przebywał i wykonywał
swoje obowiązki na Terenie budowy.
11.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo
do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: .
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a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
11.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11..1. i pkt .11.2.

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zamawiający nie wymaga opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego,

13.
Wykonawca jest

odpowiedzialny

Obsługa geodezyjna
za

ochronę

punktów

pomiarowych

i . wysokościowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

14.

Siła wyższa

14.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu,
działania Sity wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie
powiadomi o tym ną piśmie drugą Stronę.
14.2. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie
kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również winna podjąć wszystkie alternatywne
działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły
wyższej.
14.3. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych
obowiązków wynikających z Umowy.
14.4. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego
wynagrodzenia stosownie do sianu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Procedury bezpieczeństwa

15.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie .przepisów
ora? zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

.

15.2. Dó obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

• 16. Ubezpieczenie Wykonawcy
16.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy - nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy - umowę lub umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, ą także
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż
wynagrodzenie Wykonawcy brutto z tytułu realizacji Umowy.
16.2, Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 16.1. w szczególności składki
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca,
16.3. Wykonawca

przedłoży

Zamawiającemu

dokumenty

potwierdzające

zawarcie

umowy -

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż.
do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi.
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do- czasti ich
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie-wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
16.4, W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na zasadach określonych w . pkt 16.1- 16.2, przedstawiając Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
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17, Utrzymanie Terenu budowy
17.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany
do zagospodarowania Terenu budowy.
17.2. Do, obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
. a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu
zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez
'

osoby nieuprawnione,

c) instalacja

podliczników

energii

elektrycznej

i

wody

za

układem

pomiarowym

■ oraz ponoszenie kosztów zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, zgodnie ,
z odczytem liczników wynikającym z ustaleń poczynionych z właścicielem mediów. Sposób
.■

rozliczania się z Zarządcą obiektu zostanie określony w protokole z wprowadzenia
na budowę,

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej
do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami..
17.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
., upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu.budowy.
17.4. Roboty: budowlane będące przedmiotem Umowy będą wykonywane na terenie kompleksu
budynków użyteczności publicznej, W związku z tym muszą być wykonywane w taki sposób,
' aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony działania placówki.
17.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia
pomocnicze,

sprzęt,

i

materiały

w

ustalonych

miejscach

i

należytym" „ porządku

oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy,
17.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i . budynków
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia, lub szkody wynikające
z prowadzenia robót budowlanych..
17.7. Każdego dnia, w którym prowadzone, będą przez Wykonawcę prace, zobowiązany jest on
uporządkować Teren budowy,
17.8. Po . zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren
budowy, i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej
w dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego robót.
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17.9. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 17.5,
Inspektor

nadzoru

inwestorskiego

ma

prawo

polecić

Wykonawcy

natychmiastowe

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych
zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma
prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu,
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

18. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich
18.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg
i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców,
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.
18.2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych
lub obiektów inżynierskich.

19. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
19.1. Jeżeli

w

trakcie

wykonywania

robót

Wykonawca natrafi

na

przeszkody

fizyczne,

nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
19.2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą
mieć wpływ na realizację Umowy, w szczególności na Termin zakończenia robót.

■

19.3. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności
na wykonanie Umowy.

20. Wykopaliska archeologiczne
20. ł. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.
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20.2. Wykonawca po .uzgodnieniu z Zamawiającym jest z o b o w ią zan y poczynić niezbędne czynności,
aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
20.3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu
postępowania.
20.4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy
przysługuje

zwrot

uzasadnionych

kosztów

po

uzyskaniu

ich

zatwierdzeniu

przez Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania robót

21. Ochrona środowiska
2 i. 1. Wykonawcą w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie
budowy, i wokół Terenu budowy.
21.2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków,
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed
uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
21.3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
21.4. Wykonawca je s t. zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami .ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz- sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
21.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach
regulujących gospodarkę odpadami. .
21.6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą
być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów
z zakresu ochrony środowiska iub przyrody.
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21.7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zwierząt, które
określają w szczególności:

■

a ) , ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
b) . ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

;

c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
21.8. W przypadku, gdy prowadzenie robót wiązałoby się z zagrożeniem zwierząt objętych ochroną,
Kierownik budowy lub Inspektor nadzoru wstrzymują roboty niezwłocznie ; informując
o przyczynie wstrzymania Zamawiającego.
21.9. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń określonych w pkt 21.8 spowoduje opóźnienie
w realizacji robót, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do przedłużenia Terminu, wykonania
robót.

22. Napraw a uszkodzeń
22.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem łub kradzieżą wykonane przez
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego, robót,
z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
22.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 22,1,
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność
robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowiązującymi przepisami prawa.
2 2 3 , Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 22,2. powstały, wskutek ■
okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania
robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
22.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach, przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

23.

Kontrola jakości

23.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy i Materiałów.
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23.2. Wszystkie Materiały, które będą użyte do' realizacji przedmiotu zamówienia powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i . stosowania
w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym
w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
23.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte
.: do wykonania Umowy.
23.4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczególności:
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
’ budowlanych (Dz,U.2019.266 z późn. zm.) oraz STWiORB,
b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót
budowlanych,

'

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy,
0 być fabrycznie nowe.

;:
.

23.5, Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów,' przestrzegania - warunków
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót
określonych Umową,
23.6, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać, pomiary i badania Materiałów oraz robót
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych
przepisach'oraz STWiORB.
23.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:
a) - usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym >v pkt 23.4.
ż Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót ńie spełniają
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu
Umowy.
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23.8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poieceń Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń
w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe' czynności do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) - na co Wykonawca wyraża zgodę,
a następnie Zamawiający ma prawo potrącić poniesione w związku z tym koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy.
23.9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 23.4, niezwłocznie zawiadomi
o tym fakcie Wykonawcę.
23.10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero, wówczas,
gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 23.4,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
23.11. W

przypadku

wykorzystania

do

realizacji

robót

budowlanych

przez

Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 23,4, Inspektor nadzoru inwestorskiego
może polecić Wykonawcy

niezwłoczny

ich

demontaż, i usunięcie oraz' zastąpienie

zaakceptowanymi Materiałami.

24. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót
24.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających
Wykonawcę Wad w robotach. budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez, Wykonawcę stwierdzonych
nieprawidłowości lub Wad w wyznaczonym, terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
24.2. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 24.1.,
Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie ńa koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastępcze) - na co Wykonawca wyraża zgodę, a następnie Zamawiający ma prawo
potrącić poniesione w związku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
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25. Odbiory
25.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega
zakryciu.
25.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
25.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
25.4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających łub ulegających
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później
niż w terminie określonym w pkt 25.3.
25.5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
25.6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę, całości Robót
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i pisemnym zgłoszeniu
gotowości do ich odbioru Zamawiającemu. Zamawiający wyznaczy termin odbioru po
spełnieniu przez Wykonawcę ww. obowiązków.
25.7. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego
wpisem

do

Dziennika

budowy

w

terminie

umożliwiającym

udział

przedstawicieli

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
25.8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet
dokumentów pozwalających na ocenę

prawidłowego

wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczególności:
a) świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne,
b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
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c) dziennik/dzienniki budowy,
d) komplet protokołów z prób i badań dla urządzeń i instalacji,
e) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót,
dokumentacja ta winna zostać opatrzona opisem „Dokumentacja Powykonawcza” podpisana,
przez Kierownika budowy, sprawdzona i zweryfikowana przez Inspektorów nadzoru.
25.9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli.
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli'
Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do. współpracy

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
25.10. Komisja odbiorowa, po przeprowadzonych czynnościach odbiorowych podejmuje decyzję: ' ;
a) dokonania odbioru robót,
b) dokonania odbioru robót z usterkami,
c) odstąpienia od dokonania odbioru jeżeli uzna, iż Wykonawca nie usunął wad i usterek
wykazanych

podczas

czynności

odbiorowych,

wady

robót zagrażają bezpieczeństwu

użytkowników.
25 .11. Komisja odbiorowa sporządza Protokół odbioru końcowego robót w którym wskazuje:.przebieg
czynności, opis przedmiotu odbioru, jakość robót, termin zakończenia robót, decyzję Komisji
zgodnie z pkt. 25,10.

••

25.12. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń
Stron W przypadku braku potwierdzenia terminu zakończenia robót na dzień zgłoszenia
gotowości robót do odbioru przez Wykonawcę, naliczane są kary umowne, jeżeli został
przekroczony termin, o którym mowa w pkt 3.1.

-

■

25.13.0 terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców,
przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
25.14. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dńi roboczych
od driia zgłoszenia gotowości do odbioru robót Zamawiającemu.

....

25.15. Odbiór końcowy zostanie dokonany w ciągu 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że jeżeli w toku
czynności, odbiorowych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem
nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych .Wad,
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu niepizeprowadzenia
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń,
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania
czynności-Odbioru końcowego.
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25.16. Jeżeli wady nie można usunąć Zamawiający obniży wynagrodzenie za wykonane roboty. Koszt
' wszelkich ekspertyz, oględzin, opinii itp. dotyczących wady poniesie Wykonawca.

■

25.17. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego zgodnie z pkt. 25.15 Zamawiający może
odstąpić od Umowy w części lub w całości.
25.18. W.przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad, Jeżeli Wykonawca
nie-. usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru kopcowego,
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
' usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
25.19. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego- uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
25.20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:
aj na minimum 45 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i
: bj na minimum 45 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości
oraz w każdym przypadku kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione, ■szczególnie
popówzięciu informacji o ujawnieniu się Wady.
25.21. Przeglądy

gwarancyjne

przeprowadzane są komisyjnie

przy

udziale

upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzónych Wad
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
25.22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót, w tym również związanych ż. usunięciem
Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
25.23. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwaraiićji 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.
25.24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi.
25.25. Odbiór

gwarancyjny

będzie

dokonywany

komisyjnie

'
przy

udziale

upoważnionych

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy.
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25.26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym
po usunięciu Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.
25.27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji jakości, w celu. potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
25.28. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości
Protokół odbioru ostatecznego.
25.29. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie możliwe
do usunięcia Wady, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji jakości i zabezpieczenia należytego
wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

26. Wynagrodzenie i warunki płatności
26.1.

Zasady ogólne

26.1.1. Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy:
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:
słownie:
w tym podatek VAT w wysokości

% tj.

słownie:
cena netto w wysokości:
słownie:
26.1.2.
26.1.3.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie
dokonane na podstawie faktury VAT końcowej. W fakturze VAT Wykonawca wyodrębni
następujące pozycje:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych,
b) ocieplenie stropodachu,
c) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
d) malowanie ściany elewacji wschodniej budynku.

26.1.4.

Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane będą dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokołu odbioru końcowego robót, w terminach określonych
Umową,
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z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy.
26.1.3.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane przez Zamawiającego
na podstawie Umowy będą realizowane w złotych polskich oraz dokonywane będą
z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa w zakresie podatku od towarów i usług.

26.1.6.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej należności publiczno - prawne, w szczególności podatek VAT oraz opłaty celne i inne
opłaty związane z wykonywaniem robót, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca, składając
ofertę poinformował Zamawiającego, że wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.

26.1.7.

Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę,
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę.

26.1.8.

Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego,

26.1.9.

Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

26.1.10. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury
końcowej, która zostanie wystawiona po dokonaniu Odbioru końcowego robót Data sprzedaży
na ww. dokumencie powinna być tożsama z datą zakończenia czynności odbiorowych.
26.2.

Płatności

26.2.1,

Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT
z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. Faktura będzie wystawiona nai Powiat
Łowicki, 9 9 - 4 0 0 Łowicz, u l Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519.

26.2.2.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia,
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu' względem nich
wszystkich należności oraz o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym
rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności.
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podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających

je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości

Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów
o podwykonawstwo.

,

Kopia Umowy/Umów o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi
załącznik do Umowy. 26.2.3.

Jeżeli

w

terminie

określonym

w

zaakceptowanej

przez

Zamawiającego

U m ow ie.

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonej umowie, której
przedmiotem są

dostawy i usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
26.2.4.

Zamawiający niezwłocznie

po

zgłoszeniu żądania dokonania płatności

bezpośredniej

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz. wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia'
doręczenia Wykonawcy tej informacji.
26.2.5.

W : przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 26.2.4.;
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć

do

depozytu

sądowego

kwotę

potrzebną

na

pokrycie

wynagrodzenia"

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się
-należy,
c)

dokonać

bezpośredniej

zapłaty

wynagrodzenia

Podwykonawcy

lub

dalszemu

s Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
26.2.6.

Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, ó którym mowa w pkt 26.2.3,, jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT
lub-rachunkiem oraz.dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca
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nie złoży w trybie określonym w pkt 26.2.4. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
: należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty,
26.2.7.

Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia .należnego
Wykonawcy.

26.2.8.

Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy, wynagrodzenia będzie faktura VAT przedstawiona
Zamawiającemu wraz:
• a) z protokołem Odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone
. elementy

robót

budowlanych

wykonane

przez

Podwykonawców

i

dalszych

Podwykonawców,
..b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich
roboty, dostawy i usługi,
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie
' więcej niż na 5 dni przed upływem ,terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców
i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę
lub, przez Podwykonawców,

•

26,2.9.. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT
. . o

;

lub rachunkiem dókumentów,

których mowa w pkt 26.2.8., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymatria wypłaty
należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę, stosownych
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 26,2.8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

. Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
26.2.10, Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów określonych w pkt 26.2.8;
26.2! 11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mqwa pkt 26,2.4
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót
budowlanych,

dostaw

i

usług

realizowanych

przez

Podwykonawcę

lub ; dalszego

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym
..wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także
co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
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26.2.12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy

lub

dalszego

Podwykonawcy

i

do

wypłaty

Wykonawcy

należnego

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 26,2.4

i wykaże

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa
w pkt 26.2.4,

a Podwykonawca łub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej

płatności..

>

26.2.13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 26.2.4 i potwierdzi
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa
w pkt 26.2.4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.
26.2.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za . zgodność
z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
26.2.15. Bezpośrednia
lub

dalszego

płatność

dokonywana

Podwykonawcy

będzie

przez

Zamawiającego

obejmować

wyłącznie

na

rzecz

Podwykonawcy

należne

Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych
lub przedłożeniu Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
26.2.16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej
płatności do depozytu sądowego, skutkuje

umorzeniem wierzytelności przysługującej

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej
dokonanej płatności.
26.2.17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy

lub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub

dalszemu

Podwykonawcy prżez Zamawiającego uznania płatności

bezpośredniej

za uzasadnioną.
26.2.18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości
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co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje
się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania

Zamawiającego względem Wykonawcy,
26,2.19, Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego - Podwykonawcy
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy
oraz następować będzie z uwzględnieniem przepisów obowiązującego prawa w zakresie
podatku od towarów i usług. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy
określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna
i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową.
Ceny te, za wykonanie danego zakresu Umowy będą wynikać z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.

26.3. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje

udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania

zamówienia.
26.4. W ierzytelności
26.4.1.

Wykonawca nie może dokonać zastawu lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego.

26.4.2,

W

przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, . z

wnioskiem

do Zamawiającego

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 26.4,1., występuje podmiot
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
26.4,3.

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody
Zamawiającego pozostaje względem Zamawiającego bezskuteczna.

27. Materiały do odzyskania
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących materiałów do odzyskania,

28. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
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28.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez o k re s....... miesięcy, począwszy od daty Odbioru końcowego robót,
na zasadach określonych w KC.
28.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposóbnienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może
powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 7 .dni roboczych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
28.3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady fizyczne robót,
które powstały na skutek wad dostarczonych przez Zamawiającego maszyn; urządzeń;
konstrukcji lub materiałów, albo skutek wykonania robót wg wskazówek Zamawiającego
lub jego Inspektora nadzoru w tym zwłaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji
projektowej. Uwolnienie od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli Wykonawca
uprzedził inspektora nadzoru (na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania Wad.'
28.4. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
28.5. Udzielone rękojmia i gwarancja jakości nie'naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

.

28.6. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na.
okres

........ ,

licząc

od

daty

Odbioru

końcowego

robót

na poniższych warunkach:
a) W przypadku ujawnienia się Wady w zakresie przedmiotowym objętym -gwarancją
Zamawiający lub Zarządca obiektu dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
3 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem ,:
e-mailem, lub pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną
Wadę. w terminie 14 dni.
b) W przypadku zgłoszenia Wady uniemożliwiającej

dalszą prawidłową eksploatację

lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta
niezwłocznie - nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.

-

c) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może ustalić inne niż
wskazane lit. a i b terminy usunięcia Wad, pod warunkiem, że ww. wniosek wpłynie
do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
d) Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim
poinformowaniu-

Wykonawcy, będzie miał prawo do zastępczego usunięcia Wady

przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca zgłasza Zamawiającemu

gotowość

d o . Odbioru

gwarancyjnego. .
f) Zamawiający przystąpi do Odbioru gwarancyjnego w terminie 7 dni od'otrzym ania
. . zgłoszenia, o którym mowa w lit. e.
g) Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia Protokołem odbioru
usunięcia Wad.
h) Jeśli w ramach Umowy zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których
producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane
'

jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie
gwarancji jakości. Jeśli na zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, instalacje,
systemy producent/dostawca udziela gwarancji jakości dłuższej niż okres udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji jakości,, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu. dokumenty
dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji jakości.

i) , Wykonawca

na

pisemne

żądanie

Zamawiającego

upoważni

Zamawiającego

do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości przysługującej Wykonawcy wobec
producentów urządzeń/dostawców.
28.7i Po dokonaniu odbioru końcowego Umowa będzie traktowana również jako dokument
gwarancyjny. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument zawierający
warunki gwarancji jakości, którego postanowienia będą sprzeczne z niniejszą umową, nie będą
one obowiązujące.

29.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

29,1: Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy, z zastrzeżeniem
postanowień art 150 ust. 7-9 ustawy PZP, wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego
, wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 %
wynagrodzenia brutto, tj................................................. ..........................
29.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania łub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
29.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
29.4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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29.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego
0 faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
29.6. Kwota w wysokości ... zł stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.
29.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne,
wynosząca . 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ... zł, zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
29.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
29.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
1 zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
29.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa
w pkt 29.6. i pkt 29.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku , bankowego
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
29.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem
lub nienależytym, wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
29.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy.
29.13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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29.14. Wypłata, o której mowa w pkt. powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

30. Zmiana Umowy
30.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, jeśli zostanie
to odnotowane w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w następujących
sytuacjach:

.

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które' odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w

szczególności

będą

następstwem

koniecznością przerwania

robót

nieterminowego

przekazania Terenu

z uwagi na działalność

budowy,

edukacyjną prowadzoną

w budynku objętym robotami, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu
zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej; Umową, przepisami
prawa lub innymi normami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jeśt następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi,
że ze względu na temperaturę powietrza nie dopuszcza do wykonywania robót,
c) gdy wystąpi konieczność zastosowania rozwiązań zamiennych przy wykonywaniu robót,
konieczność zmiany technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania
przedmiotu Umowy

lub wystąpi konieczność wykonania innych prac niezbędnych

do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia kolejnych zamówień Wykonawcy, które wstrzymują lub opóźniają realizację
przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia
lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności związanych z wykonaniem
Przedmiotu umowy lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej,
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania
których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy przepisów
. 4
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prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do. ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania. ich
wstrzymania przez uprawniony organ administracji publicznej, z przyczyn niezależnych
ód. Wykonawcy,
g) wystąpienia takich warunków na Terenie budowy, które, odbiegają w sposób istotny
od

przyjętych

w

Dokumentacji

projektowej,

w

szczególności

napotkania

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów,
zagrożenia zwierząt objętych ochroną,
h) wystąpienia Sity wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

• -

30.2. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych,
technologii

wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu

Umowy,

co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru, w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części • robót, objętej przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w Dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, lub gdy są niezbędne
dp prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, ‘
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
Wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za. nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a
ust. 1 PrBud,

. . . .

c) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających
wsposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie .
żhalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które m ogą
skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
dj wystąpienia takich warunków na Terenie budowy, które odbiegają w sposób istotny
od

przyjętych

w

Dokumentacji

projektowej,

w

szczególności

napotkania
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niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych,
a) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
• technicznych
.

lub

materiałowych

w zakresie robót

budowlanych

j dostarczanego

wyposażenia, że względu na konieczność usunięcia stwierdzonych wad w Dokumentacji
. technicznej, lub są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgłędu
na zasady wiedzy technicznej, lub są korzystniejsze pod względem użytkowym w związku
z prowadzoną w obiekcie działalnością, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości ich
wprowadzenia,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez

" . ■inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) wystąpienia Siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
30.3. Strony mają prawo do zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia określonego w pkt 26.1.1
w następujących sytuacjach:

.

‘

.

b) wystąpienia konieczności wprowadzenia ,rozwiązań zamiennych jeżeli są one uzasadnione
. . niższymi

kosztami

eksploatacji,

koniecznością

usunięcia

stwierdzonych

wad

, w Dokumentacji technicznej, lub są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
. . \ Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, lub są korzystniejsze pod względem
użytkowym w' związku z prowadzoną w obiekcie działalnością, po wcześniejszym
.. uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia,
ę) zaniechania
...

się

wykonania

zbędne -

robót,

a nie można

których

wykonanie

było przewidzieć

w

trakcie

realizacji

stało

tego w. dniu zawarcia Umowy

przy jednoczesnym obniżeniu wartości wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych
. zgodnie z wyceną wskazaną w Kosztorysie ofertowym lub wg cenników Śekocenbudu
..

dla województwa łódzkiego, z daty złożenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwóch

- - opracowaniach.
30.4. ' W przypadku zmian określonych w pkt 30.3. lit. a, jeżeli ich wprowadzenie wiązałoby się
ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, Strony mogą dokonać korekty wynagrodzenia
. z zastosowaniem następujących zasad:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego określi wartość robót lub Materiałów,, które nie będą
wykonywane lub zastosowane, w sposób określony w pkt. 30.3. lit. b. O tę wartość zostanie
pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, następnie Inspektor nadzoru określi .wartość
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Wykonawcy

wynagrodzenie

zostanie

zwiększone

lub obniżone o tę wartość,
b) jeżeli roboty wynikające z wprowadzenia rozwiązań zamiennych nie odpowiadają opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale możliwe jest określenie nowej ceny na -podstawie
Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez interpolację lub inną metodą,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robót tą metodą,
c) jeżeli nie można wycenić robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych,
z zastosowaniem metody, o której w. lit b, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonana
kalkulacji ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji
nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny
nie mogą być wyższe od średnich cen publikowanych w cennikach Sekocenbudu
dla województwa łódzkiego, aktualne w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzana.
30.5. Łączny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku zmiany umowy dokonanej na podstawie
przesłanki określonej w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie może być wyższy niż 15%
wynagrodzenia brutto określonego w pkt 26.1.1.
30.6. Strony mają prawo do zmian Umowy z uwagi na uzyskanie przez Zamawiającego
dofinansowania ze środków zewnętrznych W zakresie dostosowującym Umowę do wymagań
instytucji współfinansującej, w szczególności dotyczących:
a) sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,
b)

określenia

obowiązków

związanych

z

przechowywaniem

i

udostępnianiem

do kontroli dokumentacji związanej z realizacją Umowy.
30.7. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy , na podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie oraz Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
30.8. Wniosek, o którym mowa w pkt 30.7. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Strona dowiedziała się,
lub mogła dowiedzieć się o zdarzeniu lub okolicznościach uzasadniających żądanie zmiany.
30.9. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 30.6.,
wszelkich dokumentów wymaganych Umową i innych dokumentów oraz informacji
uzasadniających żądanie zmiany Umowy,

stosowanie do zdarzenia lub okoliczności

stanowiących podstawę żądania zmiany.
30.10. W przypadku, gdy z wnioskiem, o którym mowa w pkt 30.6, występuje Wykonawca,
zobowiązany jest on do przedłożenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany
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i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,
30.11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 30.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa
w pkt 30.9., lub odpowiednio 30.9. i 30.10. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
30.12. W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 30.6.
wraz z dokumentami i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
żądania zmiany Umowy.
30.13. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Strona powiadomi drugą Stronę o akceptacji żądania
zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
30.14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
30.15. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji rozwiązań zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
30.16. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b)

danych teleadresowych,

c)

danych rejestrowych,

d)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej

pó jednej ze stron Umowy.

31. Odstąpienie odUmowy przez Zamawiającego
31.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego

- w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania
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Zamawiającego - wiedzy

o. okoliczności uzasadniającej odstąpienie,
c j ż przyczyn zawinionych nie przystąpi! do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu
zakończenia robót - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego wiedzy
O'okoliczności uzasadniającej odstąpienie, ■
a) dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego - w terminie 10 dni ód dnia
uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie,
b) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,..
c) dopuścił do wykonywania robót wskazanych w pkt. 7.6. lit. u przez osoby niebędące
Pracownikami Wykonawcy lub Podwykonawcy,

.; •

d) .w.razie konieczności:
- 3 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
-

•

•

konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż. 5% wartości
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leżyw interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
31.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część .
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
31.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
31.5. Odstąpiehie od umowy wywołuje skutki na przyszłość, i w szczególności nie powoduje utraty
uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości w odniesieniu do odebranych w całości
łub części robót.

32.

_

... - - '

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

32.1. Wykonawca będzie, uprawniony do odstąpienia od. Umowy w terminie 10 . dni . ód dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 15 dni; .

•
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b) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa
dłużej niż 15 dni.
32.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

33.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku
z odstąpieniem od Umowy

33.1, W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek:

-

.

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności,

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
b.) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
■ urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną,
..

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie
■ Wskazanym przez Zamawiającego.

33.2; W terminie 5 roboczych dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo
przeprowadzić odbiór jednostronny.

.■

33.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 roboczych.dni od dnia zawiadomienia
.

o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z .Terenu budowy
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 'Urządzenia,
. niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady ..przekazania tego majątku
Zamawiającemu.

33.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robót przerwanych
. i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy/'
33.5., W "przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.
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W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
33.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

34.

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

34.1. W terminie do 10 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy Zamawiający wyznaczy termin
odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających.
34.2. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację robót według
stanu na dzień odstąpienia.
34.3. W protokole odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających zostanie określona łączna
wartość zinwentaryzowanych robót zatwierdzonych przez inspektora nadzoru; wykonanych
zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIOR.
34.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty określone w pkt 34.3. według cen
określonych w Kosztorysie ofertowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub
. inne roszczenia odszkodowawcze.
34.5. Podstawą dó wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku jest
dokument określony w pkt. 34,3,
34.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna
odstąpienia od Umowy.

35.
35.1.

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,3 %
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1

%

wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu
na usunięcie Wad,
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c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń
z tytułu rękojmi i gwarancji jakości do prac wykonanych przed odstąpieniem,
d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zł za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności
na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
c)

za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom

50,00 zl za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu

zapłaty do dnia zapłaty,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której'
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
g) za

nieprzedłożenie

poświadczonej

za

zgodność

z

oryginałem

kopii

Umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną
kopię Umowy lub jej zmiany,
b) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 złotych.
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany .przez Zamawiającego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami'określonymi Umową - w wysokości 3%
wynagrodzenia brutto.
j)

za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności, o których
mowa w pkt 7.6.-lit t na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie
umowy o pracę, która wykonywała wyżej określone czynności w trakcie wykonywania
zamówienia.

35.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa
. poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
35.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
5 % wynagrodzenia brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi
z przyczyn, o których mowa w art. .145 ustawy Pzp,
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35.4. Jeżeli kara umowna z tytułu wymienionego w pkt 35.3. nie pokrywa poniesionej; szkody,
to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
35.5. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, stają się wymagalne:
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
35.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

.•

35.7. Zaplata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej

Wykonawcy

nie

zwalnia

Wykonawcy

z

obowiązku

ukończenia

robót

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
35.8. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu .
kwotę z należności Wykonawcy.
35.9. Jeżeli nie będzie możliwości wyegzekwowania kary umownej poprzez pomniejszenie wartości
faktury, kara umowna podlega zapłacie w terminie 14 dni od wezwania Strony zobowiązanej
do jej zapłaty.

. -

36,

Procedury rozstrzygania sporów

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku ż Umową będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

37.

Ochrona danych osobowych

37.1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane będą zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679

z 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 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej również
„ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa krajowego dotyczącego ochrony danych
osobowych, w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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■ (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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
37.2, Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje, a Wykonawca oświadcza, iż poniższą informację
przyjmuje do wiadomości:
37.3, Administratorem

danych osobowych Wykonawcy oraz innych osób biorących udział

w wykonaniu niniejszej umowy jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400 Łowicz,
ul. Stanisławskiego 30.
37.4, Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 830 00 92, adres
mail:miroslaw.kret@po wiatIowicki.pl.
37.5, .Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane są w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, jak również
w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim
w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
;

2Ó14-2010 oraz §22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu
stanowiącego załącznik do Uchwały N r 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego , z dnia
29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu
zmienionej uchwałą Nr48S/2017 Zarządu.Powiatu Łowickiego z dnia 2 3 . 0 5 . 2 0 1 7 uchwałą
. Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwałą Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie
.art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

37.6, Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
., przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem treści art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych statuującego jawność postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
37.7:, Dane osobowe Wykonawcy oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy
. będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,'jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. N r 14 poz. 67; N r 27 poz. 140), jak rówhież wynikający
z umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim w ramach
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realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
która zobowiązuje zamawiającego do przechowywania dokumentacji związanej z dokumentacją
projektu

pn.

„Poprawa

jakości

powietrza

poprzez

przeprowadzenie

prac

termomodemizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”,
zwanego dalej Projektem, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego
po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto wydatki dotyczące
zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca, tj. Urząd Marszałkowski

w Łodzi,

poinformuje zamawiającego o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa powyżej. Okres
ten zostanie przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego
dotyczącego wydatków rozliczonych w Projekcie, albo na wniosek Komisji Europejskiej.
37.8. Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo
do: dostępu do treści swoich danych; sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
37.9. Wykonawca oraz inne osoby biorące udział w wykonaniu niniejszej umowy mają prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy
oraz innych osób biorących udział w wykonaniu niniejszej umowy dotyczących naruszałoby
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
37.10. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy.
37.11. Jeżeli w toku realizacji umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dokumenty
zawierające dane osobowe Pracowników, zobowiązany jest do ich anonimizacji w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych Pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.

38.

Postanowienia związane z uzyskaniem

przez Zamawiającego dofinansowania na realizację robót budowlanych

3 8.1, W związku ż faktem, że Projekt, w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie,
otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Terraomodernizacja budynków, Poddzialanie
IV.2.2, Termomodemizacja budynków, Wykonawca zobowiązuje się do; przechowywania
dokumentacji związanej z realizacją Projektu, w zakresie realizacji przedmiotu umowy w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego
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o miejscu przechowywania dokumentów, w tym finansowych, związanych z Projektem
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
38.2, W

przypadku

zmiany - miejsca

przechowywania

dokumentów,

o

których

mowa

w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed
terminem, o którym mowa w pkt 38,1, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem
w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.
38.3, W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt 38.1 Zamawiający
poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę, przed upływem tego terminu. Wykonawca przedłuży
termin .przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu o. czas wskazany
przez Zamawiającego, przy czym okoliczność ta nie będzie stanowiła zmiany umowy.
38.4, Wykonawca będzie przechowywał dokumenty związane z realizowanym Projektem w formie
oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem na powszechnie uznawanych
nośnikach danych.

39.

Postanowienia końcowe

39.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo budowlane, Kodeks cywilny, jeżeli przepisy nstawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
39.2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Załącznik nr ł - Dokumentacja projektowa
2. Załącznik nr 2 - STWiORB,
3. Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
4. Załącznik nr 4 - Kosztorys Ofertowy
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Klauzula informacyjna dotycząca 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”, jak również
zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 730)
Zamawiający informuję, Ze:
•

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 99-400
Łowicz, ul. Stanisławskiego 30.

•

Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 837 56 03, adres
mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.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, którego przedmiotem jest:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu w ramach
projektu

pn.

„Poprawa

jakości

powietrza

poprzez

przeprowadzenie

prac

termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.
•

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, dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o umowę
zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim w ramach realizacji
Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na

lata 2014-2020

oraz na podstawie §22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 230/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia
29.03.2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu
zmienionej uchwałą Nr 488/2017 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 23.05.2017 n, uchwałą
Nr 617/2017 z dnia 31.10.2017 r. oraz uchwałą Nr 735/2018 z dnia 18.04.2018 r. - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
•

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 fata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz
przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67; Nr 27 poz. 140), jak również wynikający z umowy zawartej
pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łowickim w ramach realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, która zobowiązuje
zamawiającego do przechowywania dokumentacji związanej z projektem pn. „Poprawa jakości
powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”, zwanego dalej Projektem, przez okres dwóch lat
od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków,
w którym ujęto wydatki dotyczące zakończonego Projektu. Instytucja Zarządzająca, tj. Urząd
Marszałkowski w Łodzi, poinformuje zamawiającego o dacie rozpoczęcia okresu, o którym
mowa powyżej. Okres ten zostanie przerwany w przypadku wszczęcia postępowania
administracyjnego

lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w

Projekcie,

albo na wniosek Komisji Europejskiej.
•

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 ***; .
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.

Uwaga:
W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego
z art. 13 RODO będzie w szczególności:
>
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane. osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• ■ wykonawcy będącego osobą fizyczną,
•
wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
•
pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
•
członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną {np. dane osobowe zamieszczone w informacji
z KRK),
'
•
osoby fizycżnęj skierowanej do przygotowania i przeprowadzenie postępowania .0 udzielenie zamówienia publicznego;
■>.- Wykonawca - względem osób fizycznych,,od:których dane osobowe bezpośrednio pozyskał..Dotyczy to W szczególnościj
•
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
. ,

•
•
•
•
>

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK);
Podwykonawca/oodmiot trzeci względem osób. fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego
postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą, i od'których dane te bezpośrednio pozyskał.

.** 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.
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