


Nr sprawy:  310000/271/005/2017-ADG 

Zamawiaj�cy: 

Zakład Ubezpiecze� Społecznych 
Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Nazwa zamówienia: 

Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze�
Społecznych w Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów 

przeciwpo�arowych   

Warto�� zamówienia jest mniejsza od kwoty okre�lonej w przepisach (dla robot budowlanych) wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówie� publicznych  
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó�n. zm.) 

------------- Radom, wrzesie� 2017 ------------- 
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Rozdział  I

INFORMACJE OGÓLNE 

UWAGA: 
1. Ilekro� w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia u�yte zostan� okre�lenia: 

1.1. SIWZ – nale�y przez to rozumie� Specyfikacj� Istotnych Warunków Zamówienia, 
1.2. ustawa PZP – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie�

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó�n. zm.),

1.3. Zamawiaj�cy – nale�y przez to rozumie� Zakład Ubezpiecze� Społecznych Oddział w Radomiu, 
1.4. Wykonawca – nale�y przez to rozumie� osob� fizyczn�, osob� prawn� albo jednostk� organizacyjn�

nieposiadaj�c� osobowo�ci prawnej, która ubiega si� o udzielenie zamówienia publicznego, zło�yła 
ofert� lub zawarła umow� w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy PZP). 

2. Niniejsze post�powanie oznaczone jest znakiem 310000/271/005/2017-ADG. Wskazane jest aby 
Wykonawcy powoływali si� na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiaj�cym. 

Rozdział  II

INFORMACJA O ZAMAWIAJ�CYM 

Nazwa Zamawiaj�cego: Zakład Ubezpiecze� Społecznych Oddział w Radomiu, 

Adres do korespondencji: 26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A, 

Numer faksu: (48) 38-56-580, 

Adres e-mail: grzegorz.kozicki@zus.pl,  

Adres strony internetowej: http://www.zus.pl/zampub  

Rozdział  III

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI� W POST�POWANIU

1. Wykonawcy zobowi�zani s� do zło�enia oferty lub uzupełnienia oferty w formie pisemnej oraz 
o�wiadczenia o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej, poczt� lub 
osobi�cie lub za po�rednictwem posła�ca. Wszelkie inne o�wiadczenia oraz wnioski, zawiadomienia i 
informacje zamawiaj�cy i Wykonawcy przekazuj� według własnego wyboru, zgodnie z ust. 2. 

2. Komunikacja mi�dzy zamawiaj�cym a wykonawcami odbywa si�: 
2.1. za po�rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), na adres korespondencyjny: Zakład 
Ubezpiecze� Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom,

2.2. osobi�cie lub za po�rednictwem posła�ca / kuriera: ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 
21A, w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji, w pokoju nr 002 (Sala Obsługi Klienta – 
parter – wej�cie B), 

2.3. przy u�yciu �rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
�wiadczeniu usług drog� elektroniczn� (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. 
poz. 147 i 615) – porozumiewanie si� w formie poczty elektronicznej – na adres mail: 
grzegorz.kozicki@zus.pl  (w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osob� upowa�nion�) oraz 
faksem – na nr (48) 38 56 580 (czynny cał� dob�).
W przypadku przekazania przez wykonawc� lub zamawiaj�cego o�wiadcze�, wniosków, zawiadomie�

oraz informacji za po�rednictwem faksu lub przy u�yciu �rodków komunikacji elektronicznej w 



Strona 3 z 50 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu  
  do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych      310000/271/005/2017-ADG 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o �wiadczeniu usług drog� elektroniczn�, ka�da ze stron na 

��danie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach 7.00 – 15.00) Robert W��ykowski tel.: 48 
38 56 400, Grzegorz Kozicki tel.:  502 008 544. 

Rozdział  IV

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie�
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó�n. zm.) (zwanej dalej: Pzp), o warto�ci nie 
przekraczaj�cej wyra�onej w złotych równowarto�ci kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, dla robót budowlanych. 

2. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert cz��ciowych. 
3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiaj�cy nie przewiduje zamówie�, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 
5. Zamawiaj�cy w niniejszym post�powaniu stosuje art. 24 aa. 1 Pzp. 

Rozdział  V

OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegaj�cych na dostosowaniu 
budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów 
przeciwpo�arowych. 

2. Nazwy i kody dotycz�ce przedmiotu zamówienia okre�lone we Wspólnym Słowniku Zamówie�
Publicznych (Kod CPV): 
45312100-8  Instalowanie przeciwpo�arowych systemów alarmowych 
45000000-7  Roboty budowlane 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45312000-7  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow�
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45331210-1  Instalacja wentylacji 
45110000-1  Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demonta�owe 
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45262500-6  Roboty murowe 
45410000-4  Roboty tynkarskie 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442100-8  Roboty malarskie 
45400000-1  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowalnych 
45311200-2  Układanie przewodów, puszki, osprz�t, opraw 
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania
45312100-8  Instalowanie przeciwpo�arowych systemów alarmowych 
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45400000-1  Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów budowalnych  
45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
45332400-7  Roboty w zakresie sprz�tu sanitarnego 
45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

3. Zakres zamówienia obejmuje nast�puj�ce czynno�ci: 
3.1. System Sygnalizacji Po�arowej 

3.1.a. Demonta�e, prace przygotowawcze i naprawcze 
3.1.b. System Sygnalizacji Po�aru SAP 
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3.2. System Oddymiania Klatki Schodowej  
3.2.a. Instalacja oddymiania 
3.2.b. Roboty budowlane 

3.3. Instalacja przeciwpo�arowa. Wymiana istniej�cych hydrantów DN 50 na projektowane DN 25 oraz 
monta� hydroforu. 

4. Szczegółowy zakres robót, parametry techniczne systemu i sposób realizacji przedmiotu umowy okre�lony 
został w dokumentacji projektowej pn. „Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze�

Społecznych w Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych”; Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót oraz wzorze umowy zał�czonym do SIWZ. 

5. Warunki prowadzenia robót: roboty b�d� prowadzone w czynnym obiekcie u�yteczno�ci publiczno�ci, 
dlatego nale�y realizowa� je w sposób jak najmniej uci��liwy dla u�ytkowników, w uzgodnieniu z 
Zamawiaj�cym. Prace powinny by� wykonywane w sposób jak najmniej zakłócaj�cy prac� urz�du – roboty 
gło�ne wykonywane w dni wolne od pracy, b�d� po godzinach pracy ZUS. 

Zamawiaj�cy zaleca wizj� lokaln� miejsca prac, obj�tych przedmiotem zamówienia 
(nieobowi�zkow�), w okresie od terminu ogłoszenia o zamówieniu publicznym, do terminu składania 
ofert. 
W tym celu zainteresowany Wykonawca winien si� skontaktowa� i ustali� dzie� oraz godzin�  przybycia 
do obiektu Oddziału ZUS w Radomiu, z przedstawicielem Zamawiaj�cego, tj. Zbigniew Pacek  tel.  
502 008 546 lub Grzegorz Kozicki tel. 502 008 544.

6. Informacje, o których mowa w art. 36a ust. 1 Pzp:
6.1. Zamawiaj�cy dopuszcza powierzenie wykonania cz��ci niniejszego zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 jest zobowi�zany umie�ci� w o�wiadczeniu z art. 25a ust.1 
Pzp według wzoru zał�cznika do SIWZ, informacj� o cz��ci zamówienia, które Wykonawca 
zamierza powierzy� podwykonawcom.  

6.2. Zamawiaj�cy nie zastrzega obowi�zku osobistego wykonania przez Wykonawc� kluczowych cz��ci 
zamówienia.  

6.3. Zamawiaj�cy nie dopuszcza zawierania przez podwykonawców umów z dalszymi 
podwykonawcami.  

6.4. Wykonawca, który wykazuj�c spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega 
na zasobach innych podmiotów, a podmioty te b�d� brały udział w realizacji cz��ci zamówienia, 
zobowi�zany jest wykaza� te podmioty w o�wiadczeniu z art. 25a ust.1 Pzp – zał. do SIWZ. 

Rozdział  VI

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych licz�c od daty zawarcia umowy. 

Rozdział  VII

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU  
I PODSTAWY WYKLUCZENIA,  

O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY

1. W post�powaniu mog� wzi�� udział Wykonawcy, którzy nie podlegaj� wykluczeniu i spełniaj� warunki 
udziału w post�powaniu. 

2. Warunki udziału w post�powaniu
O udzielenie zamówienia mog� ubiega� si� Wykonawcy, którzy spełniaj� warunki okre�lone w art. 22 ust. 
1b Pzp, dotycz�ce: 
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiaj�cy uzna, �e warunek został spełniony, je�eli 
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Wykonawca wyka�e, �e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalno�ci zwi�zanej z przedmiotem zamówienia na kwot� nie mniejsz� ni�  
100 000,00 zł.  

2.2. zdolno�ci technicznej lub zawodowej – Zamawiaj�cy uzna, �e warunek został spełniony, je�eli 
Wykonawca wyka�e, �e: 
2.2.a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia 

działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedn� robot� budowlano-
monta�ow� polegaj�c� na wymianie systemu sygnalizacji po�aru o warto�ci minimum 
100.000,00 zł brutto w budynku u�yteczno�ci publicznej. 

2.2.b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedn� robot� budowlan�
polegaj�c� na wymianie systemu oddymiania klatki schodowej o warto�ci minimum 
40.000,00 zł brutto w budynku u�yteczno�ci publicznej. 

2.2.c. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia 
działalno�ci jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedn� robot� budowlano-
monta�ow� polegaj�c� na wymianie hydrantów oraz monta�u hydroforu o warto�ci 
minimum 30.000,00 zł brutto w budynku u�yteczno�ci publicznej. 

Przez budynki u�yteczno�ci publicznej nale�y rozumie� budynki okre�lone w § 3 pkt. 6 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiada� budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), tj.: 
budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo�ci, kultury, kultu 
religijnego, o�wiaty, szkolnictwa wy�szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług w tym usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasa�erów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym �ródl�dowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 
podobnych funkcji; za budynek u�yteczno�ci publicznej uznaje si� tak�e budynek biurowy lub 
socjalny – z wył�czeniem magazynów, hipermarketów, hal, wiat, parkingów.
2.2.d. skieruje do realizacji zamówienia osoby, w szczególno�ci odpowiedzialne za kierowanie 

robotami budowlanymi, posiadaj�ce do�wiadczenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z 
Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz 
b�d�cymi członkami wła�ciwej izby samorz�du zawodowego, w tym co najmniej:  
• 1 osob� posiadaj�c� aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalno�ci 

konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze� przeznaczon� do pełnienia funkcji kierownika 
budowy – koordynatora robót, 

• 1 osob� posiadaj�c� aktualne uprawnienia budowlane w specjalno�ci instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, wodoci�gowych, 
kanalizacyjnych bez ogranicze� przeznaczon� do pełnienia funkcji kierownika robót 
sanitarnych, 

• 1 osob� posiadaj�c� aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalno�ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz�dze� elektrycznych i energoelektrycznych 
bez ogranicze� przeznaczon� do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. 

Zamawiaj�cy dopuszcza posiadanie uprawnie� odpowiadaj�cych wskazanym wy�ej 
uprawnieniom budowlanym, wydanych na podstawie wcze�niej obowi�zuj�cych przepisów 
prawa polskiego zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2016 r. poz. 290 ze zm.) lub wydanych obywatelom pa�stw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze�eniem w szczególno�ci art. 12a 
ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w pa�stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) 
oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, 
in�ynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.). Zamawiaj�cy 
dopuszcza mo�liwo�� ł�czenia funkcji poszczególnych osób w zale�no�ci od posiadanych 
kwalifikacji zawodowych, uprawnie� i wykształcenia. 

2.3. Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzi� ka�dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o 
udzielenie zamówienia oraz podmioty udost�pniaj�ce Wykonawcy zdolno�ci techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacj� finansow� i ekonomiczn�. 

2.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj�cych si� o udzielenie zamówienia Zamawiaj�cy nie 
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wymaga, aby ka�dy z Wykonawców wykazał spełnianie warunków wskazanych w ust. 2 oddzielnie. 

3. Dysponowanie zasobami innych podmiotów
Wykonawca mo�e w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 2, niniejszej SIWZ w 
stosownych sytuacjach, polega� na zdolno�ciach technicznych innych podmiotów, niezale�nie od 
charakteru prawnego ł�cz�cych go z nim stosunków prawnych. 
Zamawiaj�cy jednocze�nie informuje, i� „stosowna sytuacja”, o której mowa powy�ej wyst�pi wył�cznie w 
przypadku kiedy: 
3.1. Wykonawca, który polega na zdolno�ciach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiaj�cemu, �e realizuj�c zamówienie, b�dzie dysponował niezb�dnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególno�ci przedstawiaj�c zobowi�zanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezb�dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3.2. Zamawiaj�cy oceni, czy udost�pniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno�ci techniczne,  lub 
zawodowe pozwalaj� na wykazanie przez Wykonawc� spełniania warunków udziału w 
post�powaniu oraz zbada, czy nie zachodz� wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3.3. W odniesieniu do warunków dotycz�cych do�wiadczenia, wykonawcy mog� polega� na 
zdolno�ciach innych podmiotów, je�li podmioty te zrealizuj� usługi, do realizacji których te 
zdolno�ci s� wymagane. 

4. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp :
Zamawiaj�cy wykluczy z post�powania Wykonawc�: 
4.1. w stosunku do którego otwarto likwidacj�, w zatwierdzonym przez s�d układzie w post�powaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj� jego maj�tku lub 
s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadło�� ogłoszono, z wyj�tkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadło�ci zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s�du, je�eli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidacj� maj�tku upadłego, chyba �e s�d zarz�dził likwidacj� jego maj�tku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło�ciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

4.2. który naruszył obowi�zki dotycz�ce płatno�ci podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiaj�cy jest w stanie wykaza� za pomoc� stosownych �rodków 
dowodowych, z wyj�tkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba �e 
wykonawca dokonał płatno�ci nale�nych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wi���ce porozumienie w sprawie spłaty 
tych nale�no�ci. 

4.3. Zamawiaj�cy mo�e wykluczy� wykonawc� na ka�dym etapie post�powania o udzielenie 
zamówienia. 

4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane warunki 
udziału w post�powaniu mog� spełnia� ł�cznie. �aden z podmiotów wyst�puj�cych wspólnie nie 
mo�e podlega� wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. 

4.5. Ocena spełniania warunków udziału w post�powaniu odb�dzie si� metod� 0/1 tj. spełnia/nie spełnia 
na podstawie o�wiadcze� i dokumentów okre�lonych w rozdziale VIII SIWZ. 

Rozdział  VIII

WYKAZ O�WIADCZE	 LUB DOKUMENTÓW, 
POTWIERDZAJ�CYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POST�POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, 

I INNE DOKUMENTY WYMAGAJ�CE ZAŁ�CZENIA  
DO OFERTY (DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE) 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post�powania o udzielenie zamówienia i 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post�powaniu Wykonawcy obowi�zani s� zło�y

nast�puj�ce dokumenty i o�wiadczenia:
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1.1. Wykonawca składa razem z ofert�, wg wzoru zał�cznika nr 1 do SIWZ):
1.1.a. o�wiadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp, wg wzoru zał�cznika do SIWZ,
1.1.b. o ile dotyczy – pełnomocnictwo (tylko w formie oryginału lub kopii po�wiadczonej 

notarialnie),

1.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj�cy zamie�ci na swojej stronie internetowej informacje 
dotycz�ce: kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, dane Wykonawców, którzy zło�yli 

oferty w terminie, cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno�ci 

zawartych w ofertach.

UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, przeka�e 
Zamawiaj�cemu o�wiadczenie o przynale�no�ci lub braku przynale�no�ci do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, 
Wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz� do 
zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia. 

1.3. Zamawiaj�cy w post�powaniu zastosuje art. 24aa Pzp. Zamawiaj�cy w pierwszej kolejno�ci dokona 
oceny ofert pod k�tem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert 
opisanych w SIWZ, po czym wył�cznie w odniesieniu do wykonawcy, który uzyska najwi�ksz�
ilo�
 punktów, dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada o�wiadczenie – wg wzoru 
zał�cznika do SIWZ, a nast�pnie w trybie art. 26 ust. 2 Pzp za��da przedło�enia w terminie 5 dni
dokumentów aktualnych na dzie� składania ofert:  

1.3.a. o ile dotyczy - pisemnego zobowi�zania innego podmiotu / podmiotów do udost�pnienia 
osoby / osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zasobów niezb�dnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca 
b�dzie dysponował, lub inny dowód potwierdzaj�cy dysponowanie ww. osobami/zasobami; 

1.3.b. odpisu z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci 
gospodarczej, je�eli odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 

UWAGA – na podstawie § 10 ust. 1 Rozporz�dzenia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, z uwagi na dost�pno�� tego dokumentu w ogólnodost�pnej i 

bezpłatnej bazie danych, powy�szy odpis Zamawiaj�cy pobierze samodzielnie (CEIDG, 

KRS).

1.3.c. za�wiadczenia wła�ciwego naczelnika urz�du Skarbowego potwierdzaj�ce, �e 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce
przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
post�powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj�cego, �e Wykonawca zawarł 
porozumienie z wła�ciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nale�no�ci wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno�ci uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci 
wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

1.3.d. za�wiadczenia wła�ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpiecze�
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, wystawionego nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu 
składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzaj�cego, �e wykonawca zawarł porozumienie z wła�ciwym organem w 
sprawie spłat tych nale�no�ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególno�ci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty 
zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu; 

1.3.e. wykaz robót budowlanych, wg warunku opisanego w Rozdziale VII pkt. 2.2.a., 2.2.b, 2.2c, 
wg wzoru zał�cznika do SIWZ, wraz z zał�czeniem dowodów, okre�laj�cych czy ta robota 
budowlana została wykonana nale�ycie; 

1.3.f. wykaz osób, wg warunku opisanego w Rozdziale VII pkt. 2.2.d., wg wzoru zał�cznika do 
SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp, zamawiaj�cy mo�e na ka�dym etapie post�powania wezwa
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wykonawców do zło�enia wszystkich lub niektórych o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych, 
�e nie podlegaj� wykluczeniu, spełniaj� warunki udziału w post�powaniu, a je�eli zachodz� uzasadnione 
podstawy do uznania, �e zło�one uprzednio o�wiadczenia lub dokumenty nie s� ju� aktualne, do zło�enia 
aktualnych o�wiadcze� lub dokumentów. 

3. Zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp, je�eli wykonawca nie zło�ył o�wiadczenia, o którym mowa w 25a ust. 1, 
o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych okoliczno�ci, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezb�dnych do przeprowadzenia post�powania, o�wiadczenia lub dokumenty s�
niekompletne, zawieraj� bł�dy lub budz� wskazane przez zamawiaj�cego w�tpliwo�ci, zamawiaj�cy 
wezwie do ich zło�enia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielania wyja�nie� w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba �e mimo ich zło�enia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyja�nie� oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa�nienie post�powania. 

4. Je�eli wykonawca nie zło�ył wymaganych pełnomocnictw albo zło�ył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiaj�cy wzywa do ich zło�enia w terminie przez siebie wskazanym, chyba �e mimo ich zło�enia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewa�nienie post�powania. 

5. Dokumenty dotycz�ce wykonawców maj�cych siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nale�y składa� zgodnie z § 7 Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju, z dnia  
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy  
w post�powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

6. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie maj� przepisy rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od wykonawcy 
w post�powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

Rozdział  IX

WYMAGANIA DOTYCZ�CE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowi�zany do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w 
wysoko�ci 5.000,00 zł. (słownie: pi�� tysi�cy złotych). 

2. Wadium mo�e by� wniesione w jednej lub kilku formach okre�lonych w art. 45 ust. 6 pkt. 1- 5 ustawy 
p.z.p.  

3. Okres wa�no�ci dokumentu stanowi�cego wadium musi obejmowa�, co najmniej okres zwi�zania ofert� – 
pierwszym dniem jego wa�no�ci musi by� dzie� otwarcia ofert. Wadium musi by� w posiadaniu 
Zamawiaj�cego najpó�niej z chwil� upływu terminu do składania ofert (w przypadku przelewu – musi by�
na rachunku bankowym Zamawiaj�cego). 

4. Wadium w formie pieni��nej (przelew) nale�y wpłaci� na rachunek Zamawiaj�cego w: PKO BP SA I 
Oddział w Warszawie, nr rachunku 19 1020 5590 0000 0702 9270 7012. Na przelewie zaleca si� umie�ci�
informacj�: „Wadium – wykonanie robót budowlanych polegaj�cych na dostosowaniu budynku 

Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów 

przeciwpo�arowych”.

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie ni� w pieni�dzu Zamawiaj�cy zaleca doł�czenie 
kopii dokumentu potwierdzaj�cego wniesienie wadium do oferty, natomiast oryginał dokumentu 
potwierdzaj�cego wniesienie wadium nale�y zło�y� w oddzielnej kopercie w siedzibie Zamawiaj�cego 
w Radomiu przy ul. Czachowskiego 21A pokój 122 wej�cie B – Stanowisko ds. Zamówie�
Publicznych.

6. Dokument wadium wnoszonego w formach okre�lonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2) – 5) ustawy p.z.p. 
winien zawiera� nast�puj�ce elementy: 

6.1. okre�lenie przedmiotu zamówienia, 

6.2. okre�lenie terminu obowi�zywania por�czenia lub gwarancji (musi obejmowa� okres zwi�zania 
ofert�, pocz�tek od upływu terminu składania ofert),
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6.3. okre�lenie kwoty por�czenia lub gwarancji (musi by� równa kwocie wadium),

6.4. wskazanie gwaranta por�czenia lub gwarancji (instytucja wystawiaj�ca gwarancj� lub 
por�czenie), 

6.5. wskazanie beneficjenta por�czenia lub gwarancji (ZUS Oddział w Radomiu),

6.6. bezwarunkowo�� dysponowania por�czeniem lub gwarancj� (por�czyciel lub gwarant 
zobowi�zany jest do przekazywania kwoty por�czenia lub gwarancji – na pierwsze ��danie 
beneficjenta na jego konto),

6.7. płatno�� na pierwsze pisemne ��danie (por�czyciel lub gwarant zobowi�zany jest do 
przekazania kwoty por�czenia lub gwarancji na pierwsze pisemne ��danie beneficjenta 
por�czenia lub gwarancji),

6.8. nieodwołalno�� por�czenia lub gwarancji (por�czyciel lub gwarant nie mo�e odwoła�
zobowi�zania wynikaj�cego z udzielonego por�czenia lub gwarancji).

7. Zamawiaj�cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je�eli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana:

7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach okre�lonych w ofercie,

7.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy;

7.3. spowodował, �e zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało si� niemo�liwe z 
przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy, oraz

7.4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn 
le��cych po jego stronie, nie zło�ył o�wiadcze� lub dokumentów potwierdzaj�cych 
okoliczno�ci, o których mowa w art. 25 ust. 1, o�wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 
3), co spowodowało brak mo�liwo�ci wybrania oferty zło�onej przez Wykonawc� jako 
najkorzystniejszej. 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.7b) ustawy p.z.p. 

9. Wadium wniesione przez jednego z członków konsorcjum uwa�a si� za wniesione prawidłowo. 

10.  Zamawiaj�cy zwróci wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy p.z.p.  

Rozdział  X

TERMIN ZWI�ZANIA OFERT�

1. Wykonawca b�dzie zwi�zany ofert� przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu zwi�zania ofert� rozpoczyna si� wraz z upływem terminu na składanie ofert. 
3. Wykonawca mo�e samodzielnie przedłu�y� termin zwi�zania ofert�.  

Rozdział  XI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wykonawcy zobowi�zani s� zapozna� si� z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowa� ofert�
zgodnie z wymaganiami w niej okre�lonymi. 

2. Ofert� nale�y zło�y� w zamkni�tej kopercie, z dopiskiem „Oferta przetargowa na: Wykonanie robót 

budowlanych polegaj�cych na dostosowaniu budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w 
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Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych”, nie otwiera
 przed dniem 09.10.2017 r. do 
godz. 10:00 nale�y przesła� na adres lub dostarczy� osobi�cie do siedziby Zamawiaj�cego  do: ZUS 
Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 
(Sala Obsługi Klienta – parter – wej�cie B). 
UWAGA

3. Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za oferty zło�one w inny sposób i w innym miejscu ni�
wskazane. 

4. Przy zło�eniu oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty na ww. adres ze wskazanym powy�ej 
dopiskiem, potwierdzona przez Zamawiaj�cego. 

5. Zaleca si� by w przypadku opakowania firmy kurierskiej oferta powinna znajdowa� si� w osobnej (drugiej) 
kopercie oznaczonej jak wy�ej. 

6. Ofert� oraz pozostałe dokumenty i zał�czniki, sporz�dza si� na formularzach zawartych w SIWZ lub 
przepisanych w niezmienionej tre�ci. 

7. O�wiadczenia, o których mowa w SIWZ dotycz�ce wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolno�ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre�lonych w art. 22a Pzp oraz dotycz�ce 
podwykonawców, składane s� w oryginale. 

8. Dokumenty, inne ni� wskazane w Rozdziale VIII, składane s� odpowiednio w oryginale lub kopii 
po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem. 

9. Po�wiadczenia za zgodno�� z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolno�ciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które ka�dego z nich dotycz�. 

10. Zamawiaj�cy mo�e ��da� przedstawienia oryginału lub notarialnie po�wiadczonej kopii dokumentów, 
innych ni� o�wiadczenia, wył�cznie wtedy, gdy zło�ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
w�tpliwo�ci co do jej prawdziwo�ci. 

11. Oferta musi by� sporz�dzona w j�zyku polskim (w przypadku dokumentu w j�zyku obcym, nale�y zło�y�
tłumaczenie na j�zyk polski), czyteln� i trwał� technik�, a jej tre�� musi odpowiada� tre�ci SIWZ. Koperta 
z ofert� musi by� oznaczona zgodnie z pkt. 2. Zaleca si� numerowanie stron. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty zwi�zane z przygotowaniem i zło�eniem oferty. 

12. Ofert� podpisuje(�) osoba(y) upowa�niona(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami lub pełnomocnik – stosownie z zał�czonym do Oferty pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii 

po�wiadczonej notarialnie).

13. Oferta wraz z zał�cznikami, poprawki lub zmiany w jej tre�ci, musz� by� podpisane przez osob� / osoby 
upowa�nione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we wła�ciwym rejestrze lub pełnomocnictwie 
(oryginał lub kopia po�wiadczona notarialnie). 

14. Za podpisanie uznaje si� własnor�czny podpis zło�ony w sposób umo�liwiaj�cy jednoznaczne ustalenie 
imienia i nazwiska osoby podpisuj�cej lub odr�czny podpis zło�ony z piecz�tk� okre�laj�c� imi� i 
nazwisko osoby podpisuj�cej. 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegaj�cy si� o zamówienie (w tym równie� spółki cywilne) ustanawiaj�
pełnomocnika do reprezentowania ich w post�powaniu, albo do reprezentowania ich w post�powaniu i 
zawarcia umowy. W zwi�zku z tym pełnomocnictwo (oryginał lub kopia po�wiadczona notarialnie), 
okre�laj�ce zakres umocowania, musi znajdowa� si� w ofercie wspólnej Wykonawców i by� podpisane 
przez wszystkich Wykonawców składaj�cych ofert�. 

16. Wykonawca mo�e dokona� zmiany lub wycofania zło�onej oferty pod warunkiem, �e zamawiaj�cy 
otrzyma pisemne zawiadomienie przed terminem składania ofert,  podpisane przez osoby upowa�nione do 
reprezentowania Wykonawcy. 

17. Zawiadomienie musi by� zło�one wg takich samych zasad, jak składana oferta (pkt. 2) - w kopercie 
odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Koperty oznaczone „zmiana oferty” 
zostan� otwarte jako pierwsze. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia. 

18. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie post�powania, stanowi� tajemnic�
przedsi�biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do 
których Wykonawca zastrzegł, �e nie mog� by
 udost�pniane, musz� by
 oznaczone klauzul�: „Nie 
udost�pnia
. informacje stanowi� tajemnic� przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”). 

UWAGA ! - samo zastrze�enie, tj. bez uzasadnienia, b�dzie nieskuteczne i Zamawiaj�cy uzna te dokumenty za 
jawne. Wykonawca nie mo�e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
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Rozdział  XII

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty podana w formularzu oferty stanowi�cym zał�cznik nr 1 do niniejszej SIWZ obejmuje 
całkowity koszt kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacj� techniczn�
wykonania i odbioru robót budowlanych tj. koszty: materiałów, robocizny, sprz�tu wraz z narzutami oraz 
zysk, ubezpieczenie budowy, koszty działalno�ci, opłaty i inne nakłady zwi�zane z robotami 
podstawowymi, towarzysz�cymi i tymczasowymi zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072 z pó�n. zm.) oraz wszelkie inne koszty niewymienione a niezb�dne do nale�ytego 
wykonania umowy. 

2. Cen� oferty przedstawion� w formularzu oferty nale�y poda� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po 
przecinku (tzn. zaokr�glaj�c do pełnych groszy w ten sposób, �e ko�cówki poni�ej 0,5 grosza pomija si�, a 
ko�cówki 0,5 grosza i wy�sze zaokr�gla si� do 1 grosza). 

3. Rozliczenia mi�dzy zamawiaj�cym, a wykonawc� w przedmiotowym zamówieniu odbywa� si� b�d� w 
złotych polskich (PLN). Zamawiaj�cy nie dopuszcza mo�liwo�ci prowadzenia rozlicze� w walutach 
obcych. 

4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj�cy mo�e ��da� od Wykonawców wyja�nie� dotycz�cych tre�ci 
oferty oraz jej elementów, w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi�zane z przygotowaniem oferty. 

Rozdział  XIII

TERMIN I MIEJSCE ZŁO�ENIA I OTWARCIA OFERT,  
TERMIN ZWI�ZANIA OFERT� ORAZ TERMIN NA  

SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYJA�NIENIE TRE�CI SIWZ 

1. Termin i  miejsce zło�enia ofert: 
Oferty, nale�y składa� do dnia 09.10.2017r. do godz. 09:30  w ZUS Oddział w Radomiu, ul. 
Czachowskiego 21A, w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji, w pokoju nr 002 (Sala Obsługi 
Klienta – parter – wej�cie B).  

2. Termin i miejsce jawnego otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nast�pi w dniu 09.10.2017r. o godz. 10:00, w siedzibie zamawiaj�cego, budynku Oddziału 
ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, sala komputerowa III pi�tro – wej�cie B).

Rozdział  XIV

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ�CY B�DZIE SI�
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj�cy b�dzie si� kierował nast�puj�cym kryterium: 

Kryterium wyboru Waga 

Cena brutto oferty 60% 

Czas realizacji zadania 20% 
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Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia 20% 

2. Oferty zostan� ocenione zgodnie z poni�szymi zasadami. 

2.1. Cena brutto oferty (Kc) 

najni�sza cena brutto spo�ród wszystkich podlegaj�cych ocenie ofert 
cena brutto badanej oferty 

Przy ocenie ofert Zamawiaj�cy do powy�szego wzoru b�dzie przyjmował ogółem cen� brutto 
zaproponowan� przez Wykonawc� w ofercie stanowi�cej zał�cznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

2.2. Czas realizacji zadania: 

60 dni – T bad 
T skr 

gdzie: 
T – ilo�� punktów oferty badanej w kryterium „Czas realizacji zadania” 
Tbad – zadeklarowany czas realizacji zadania w badanej ofercie (nie krótszy ni� 50 dni i nie 

dłu�szy ni� 60 dni kalendarzowe)  
Tskr – maksymalny okres skrócenia terminu realizacji robót wynosz�cy 10 dni kalendarzowych 
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym stanowi�cym zał�cznik nr 1 do SIWZ nie 
poda czasu realizacji zadania, Zamawiaj�cy uzna, i� Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w 
terminie 60 dni kalendarzowych, za który nie przysługuj� dodatkowe punkty w kryterium „czas 
realizacji zadania”. 

2.3. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia (Kg) 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesi�ce od daty odbioru przedmiotu zamówienia. 
Zamawiaj�cy dopuszcza przedłu�enie minimalnego okresu gwarancji jako�ci maksymalnie o 24 
miesi�cy (do 60 miesi�cy). W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym stanowi�cym 
zał�cznik nr 1 do SIWZ nie poda długo�ci okresu gwarancji, Zamawiaj�cy uzna, i� Wykonawca 
udziela gwarancji na okres 36 miesi�cy, za który nie przysługuj� dodatkowe punkty w kryterium 
„okres wydłu�onej gwarancji”. 
Liczba punktów do uzyskania w kryterium (max. 20 pkt.), w przypadku gdy Wykonawca 
zadeklaruje w formularzu oferty przedłu�enie wymaganego 36 miesi�cznego okresu gwarancji na 
przedmiot zamówienia: 

okres gwarancji 36 – 41  miesi�cy  – 0 pkt 
okres gwarancji 42 – 47  miesi�cy  – 5 pkt 
okres gwarancji 48 – 53  miesi�cy  – 10 pkt 
okres gwarancji 54 – 59  miesi�cy  – 15 pkt  
okres gwarancji 60 miesi�cy i wi�cej  – 20 pkt 

3. Za najkorzystniejsz� zostanie uznana oferta, która uzyska najwy�sz� liczb� punktów po zsumowaniu 
kryterium Kc oraz kryterium Kg. 

4. Je�eli zło�ono ofert�, której wybór prowadziłby do powstania obowi�zku podatkowego zamawiaj�cego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotycz�cym wewn�trzwspólnotowego 
nabycia towarów, zamawiaj�cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowi�zek wpłaci� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Kc = x 60 (znaczenie kryterium) 

Kt = x 20 (znaczenie kryterium) 
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Rozdział  XV

INFORMACJE O FORMALNO�CIACH ZWI�ZANYCH Z 
ZAWARCIEM UMOWY 

1. Zamawiaj�cy skontaktuje si� z wybranym Wykonawc�, w celu uzgodnienia szczegółów zawarcia Umowy, 
a tak�e innych kwestii zwi�zanych ze sprawnym jej zawarciem, w tym w szczególno�ci przedło�enia 
Zamawiaj�cemu przed zawarciem umowy aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno�ci cywilnej z 
tytułu prowadzonej działalno�ci wraz z dowodem uiszczenia składki oraz potwierdzone za zgodno�� z 
oryginałem kopie uprawnie� o których mowa w Rozdziale VII pkt. 2.2.c. osób realizuj�cych umow�. 

2. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawc� w terminach okre�lonych w art. 94 Pzp. 
3. Wybrany wykonawca ma obowi�zek zawrze� Umow�, której warunki okre�lono w wzorze umowy. Je�eli 

zamawiaj�cy wyznaczy termin zawarcia umowy, a wykonawca go nie dotrzyma, zamawiaj�cy zastosuje 
art. 94 ust. 3 Pzp, chyba �e zachodz� przesłanki uniewa�nienia post�powania, o których mowa w art. 93 
ust. 1 Pzp. 

Rozdział  XVI

ZABEZPIECZENIE NALE�YTEGO WYKONANIA UMOWY 
(ZNWU) 

1. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsz� przed zawarciem umowy zobowi�zany 
jest wnie�� zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 8 % ceny całkowitej brutto 
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy mo�e by� wnoszone: 

2.1. w formie pieni�dza. Zabezpieczenie w tej formie nale�y wnie�� przelewem, na konto
zamawiaj�cego w banku PKO BP SA I Oddział w Warszawie, nr rachunku 19 1020 5590 0000 0702 
9270 7012, z zalecanym tytułem przelewu „ZNWU – wykonanie robót budowlanych polegaj�cych na 

dostosowaniu budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu do obowi�zuj�cych 

przepisów przeciwpo�arowych”.

2.2. w formach bezgotówkowych (w oryginale), o których mowa w art. 148 ust. 1, wg wyboru 
Wykonawcy. 
Z tre�ci dokumentu zabezpieczenia musi jednoznacznie wynika�: termin obowi�zywania 
gwarancji/por�czenia, kwota zabezpieczenia, wskazanie gwaranta/ por�czyciela, tj. podmiotu 
wystawiaj�cego gwarancj� lub por�czenie, nazw�/zakres zamówienia stanowi�cego przedmiot 
zabezpieczenia, obowi�zanie gwaranta (banku, zakładu ubezpiecze�) do zapłaty, do wysoko�ci 
okre�lonej w gwarancji /por�czeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze ��danie 
zamawiaj�cego, zawieraj�ce o�wiadczenie, �e zaistniały okoliczno�ci zwi�zane z 
niewykonaniem lub nienale�ytym wykonaniem umowy, termin obowi�zywania gwarancji 
/por�czenia zgodny z art. 151 Pzp. 
W przypadku, gdy zabezpieczenie b�dzie wnoszone w formie innej ni� pieni�dz, zamawiaj�cy 
musi zaakceptowa� projekt ww. dokumentu. W tym celu wykonawca przed podpisaniem umowy 
winien przedło�y�/ dostarczy� projekt ww. dokumentu. Je�eli wykonawca nie wnosi wymaganego 
ZNWU, zamawiaj�cy mo�e wybra� ofert� najkorzystniejsz� spo�ród pozostałych ofert. 

Rozdział  XVII

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Istotne dla stron postanowienia umowy, w tym przewidywane zmiany umowy zawiera wzór umowy, 
stanowi�cy zał�cznik nr 6 do SIWZ.  
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagaj� dla swojej wa�no�ci formy pisemnej i musz� by�
akceptowane przez obydwie Strony umowy oraz nie mog� narusza� postanowie� art. 144 Pzp. 

3. Zmiany tre�ci umowy wymagaj� zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci  
z zastrze�eniem przypadków okre�lonych w umowie. 

4. Strony przewiduj� mo�liwo�� zmiany umowy, które zostały okre�lone we wzorze umowy, stanowi�cej 
zał�cznik nr 6 do SIWZ. 

5. Nie stanowi� zmiany umowy: zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunków bankowych, zmiany 
danych zwi�zanych z obsług� administracyjno-organizacyjn� umowy, zmiany osób reprezentuj�cych 
zamawiaj�cego i wykonawc� oraz osób nadzoruj�cych umow�. W tym zakresie nie jest wymagana forma 
aneksu do umowy, lecz pisemne powiadomienie obu stron (rozumianych jako wykonawca  
i zamawiaj�cy), wywołuj�ce skutek od dnia dor�czenia go drugiej stronie. 

Rozdział  XVIII

POUCZENIE O �RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, a tak�e innemu podmiotowi, je�eli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub mo�e ponie�� szkod� w wyniku naruszenia przez zamawiaj�cego przepisów Pzp - 
przysługuj� �rodki ochrony prawnej – na zasadach okre�lonych w art. 180 – 198 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynno�ci zamawiaj�cego podj�tej  
w post�powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno�ci, do której zamawiaj�cy jest 
zobowi�zany na podstawie ustawy.

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wydane w wyniku wniesienia odwołania - stronom oraz 
uczestnikom post�powania odwoławczego przysługuje skarga do s�du.

4. Zasady wnoszenia odwołania oraz skargi do S�du – w tym w szczególno�ci terminy, forma, tryb, sposób, 
organy wła�ciwe do wniesienia - zostały opisane w art. 180 – 198 Pzp. 

Rozdział  XIX

POSTANOWIENIA KO	COWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówie�
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Zał�czniki do SIWZ: 

Zał�cznik nr 1 –  formularz oferty 
Zał�cznik nr 2 –  wykaz robót budowlanych 
Zał�cznik nr 3 –  wykaz osób 
Zał�cznik nr 4 –  o�wiadczenie o którym mowa w art. 25a Pzp 
Zał�cznik nr 5 –  o�wiadczenie o przynale�no�ci do grupy kapitałowej 
Zał�cznik nr 6 –  wzór umowy 
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Zał�cznik nr 1 do SIWZ / Zał�cznik nr 1 do umowy 

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

.............................................................. 
 nazwa / imi� nazwisko i adres wykonawcy 
                    / lidera konsorcjum 

telefon: .................................................................. Zakład Ubezpiecze� Społecznych

fax: .................................................................. Oddział w Radomiu

e-mail: .................................................................. ul. Czachowskiego 21A

NIP: .................................................................. 26-600   RADOM
(zamawiaj�cy) 

REGON: .................................................................. 

adres do korespondencji: 

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

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

OFERTA 

Odpowiadaj�c na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 

Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu  
do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych

1. OFERUJEMY : 

1.1. wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ za cen� brutto 
………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

UWAGA: 

Wykonawca musi wpisa� powy�sze kwoty z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokr�glaj�c do 
pełnych groszy w ten sposób, �e ko�cówki poni�ej 0,5 grosza pomija si�, a ko�cówki 0,5 grosza i wy�sze 
zaokr�gla si� do 1 grosza). 

1.2. Czas realizacji zadania na wykonany przedmiot zamówienia 

 dni od daty podpisania umowy 

UWAGA: 

Nale�y wpisa� termin wykonania zamówienia (min. 50 dni od daty zawarcia umowy, max. 60 dni od daty 
zawarcia umowy). W przypadku braku wpisania terminu wykonania zamówienia Zamawiaj�cy przyjmuje, �e 
Wykonawca wykona prace w 60 dni od daty zawarcia umowy. Oferowany czas realizacji zadania podlega 
ocenie. 

1.3. Okres wydłu�onej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

 miesi�cy (minimalny wymagany okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesi�cy). 

UWAGA: 

Wykonawca składaj�c powy�sz� ofert� akceptuje minimalny okres gwarancji. W przypadku wpisania 
krótszego okresu gwarancji Zamawiaj�cy odrzuci powy�sz� ofert� jako niezgodn� ze SIWZ. Je�eli 
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Wykonawca nie wpisze w miejscu wskazanym powy�ej �adnego okresu gwarancji Zamawiaj�cy uzna, �e 
Wykonawca oferuje 36 miesi�cy gwarancji. Oferowany okres wydłu�onej gwarancji podlega ocenie. 

2. DEKLARUJEMY nast�puj�ce warunki realizacji zamówienia: 

2.1. oferowane roboty budowlane obejmuj�ce przedmiot zamówienia b�d� spełniały wszystkie wymagania 
zamawiaj�cego, zapoznali�my si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia oraz zał�cznikami do niej, i 
nie wnosimy do nich, �adnych zastrze�e� (w pełni je akceptujemy); 

2.2. przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie okre�lonym we wzorze umowy stanowi�cym zał�cznik nr 6 
przedmiotowej SIWZ; 

2.3. wyra�amy zgod� na warunki gwarancji zawarte we wzorze umowy stanowi�cym zał�cznik nr 6 przedmiotowej 
SIWZ; 

2.4. wyra�amy zgod� na termin płatno�ci za wykonany przedmiot zamówienia, który nast�pi przelewem w ci�gu 30 
dni od daty dor�czenia faktury VAT do siedziby zamawiaj�cego. 

3. O	WIADCZAMY, �e: 

3.1. zapoznali�my si� ze specyfikacj� istotnych warunków zamówienia i zobowi�zujemy si� do stosowania  
i �cisłego przestrzegania warunków w niej zawartych; 

3.2. podane w punkcie 1 niniejszego formularza oferty warto�ci robót zawieraj� wszystkie koszty wykonawcy 
zwi�zane z realizacj� przedmiotu zamówienia; 

3.3. uwa�amy si� za zwi�zanych niniejsz� ofert� na okres wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu 
składania ofert; 

3.4. zawarty w przedmiotowej SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowi�zujemy si�  
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych oraz w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez zamawiaj�cego; 

3.5. w przypadku wyboru naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie nale�ytego 
wykonania umowy w wysoko�ci 8 % ceny całkowitej brutto zgodnie z formularzem oferty stanowi�cym 
zał�cznik nr 1 niniejszej SIWZ. 

 .............................................................   ................................................................................................................. 
 (miejscowo��, data) piecz�tka imienna i podpis przedstawiciela  (lub przedstawicieli)  

upowa�nionego do składania o�wiadcze� woli w imieniu wykonawcy 
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Zał�cznik nr 1 do formularza oferty / Zał�cznik nr 4 do umowy 

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

.............................................................. 
 nazwa / imi� nazwisko i adres wykonawcy 
                    / lidera konsorcjum 

Wykaz robót, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

Lp. Zakres (cz���) zamówienia Nazwa i adres podwykonawcy 

  

  

  

  

UWAGA: 

Brak uzupełnienia powy�szej tabeli, równoznaczne jest z tym, �e Wykonawca zrealizuje zamówienie 
samodzielnie. 

 .............................................................   ................................................................................................................. 
 (miejscowo��, data) piecz�tka imienna i podpis przedstawiciela  (lub przedstawicieli)  

upowa�nionego do składania o�wiadcze� woli w imieniu wykonawcy 
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Zał�cznik nr 2 do SIWZ 

Zakład Ubezpiecze� Społecznych 
........................................................................................ Oddział w Radomiu 
    nazwa / imi� nazwisko i adres wykonawcy / lidera konsorcjum ul. Czachowskiego 21A 

26-600   RADOM

WYKAZ
1

robót budowlanych wykonanych nie wcze�niej ni� w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a je�eli okres prowadzenia działalno�ci jest krótszy  
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto�ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z zał�czeniem  

z zał�czeniem dowodów2 okre�laj�cych czy te roboty budowlane zostały wykonane nale�ycie, w szczególno�ci informacji o tym czy roboty zostały wykonane  
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo uko�czone3

Lp.
Podmiot (nazwa i siedziba) na rzecz, których 

robota została wykonana

Przedmiot robót budowlanych Termin realizacji robót budowlanych4

Rodzaj (zakres) i miejsce wykonywania (opis zawieraj�cy dane 

niezb�dne do potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w 

SIWZ)

Warto�� data rozpocz�cia data zako�czenia

1.     

2.     

3.     

 ..............................................................   .......................................................................................................... 
 (miejscowo��, data)  piecz�tka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli)  

upowa�nionego do składania o�wiadcze� woli w imieniu wykonawcy 

                                                           
1 Zamawiaj�cy wymaga dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i do�wiadczenia wykazania od Wykonawcy, �e wykonał co najmniej jedn� robot� budowlano-monta�ow� polegaj�c� na wymianie systemu sygnalizacji 

po�aru o warto�ci minimum 100.000,00 zł brutto w budynku u�yteczno�ci publicznej, co najmniej jedn� robot� budowlan� polegaj�c� na wymianie systemu oddymiania klatki schodowej o warto�ci minimum 40.000,00 zł 
brutto w budynku u�yteczno�ci publicznej  oraz wykonał co najmniej jedn� robot� budowlano-monta�ow� polegaj�c� na wymianie hydrantów oraz monta�u hydroforu o warto�ci minimum 30.000,00 zł brutto w budynku 
u�yteczno�ci publicznej).

2 Dowodami, o których mowa, s� referencje b�d� inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a je�eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyska� tych dokumentów – inne dokumenty 

3 Ka�da podana robota budowlana musi dotyczy� jednego wykonanego lub wykonywanego kontraktu (przez co rozumie si�, �e musi wynika� z jednostkowej umowy zawartej z jednym podmiotem). Wykazane roboty 
budowlane bez zał�czonych dowodów potwierdzaj�cych, �e roboty te zostały wykonane w sposób nale�yty oraz wskazuj�cych, �e zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo uko�czone, nie 
b�d� przez Zamawiaj�cego uwzgl�dnione. 

4 Roboty budowlane wykazane w powy�szej tabeli musz� by� wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
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Zał�cznik nr 3 do SIWZ 

Zakład Ubezpiecze� Społecznych 
........................................................................................ Oddział w Radomiu 
    nazwa / imi� nazwisko i adres wykonawcy / lidera konsorcjum ul. Czachowskiego 21A 

26-600   RADOM

WYKAZ OSÓB

które b�d� uczestniczy� w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególno�ci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi 

Lp. Imi� i Nazwisko  
Funkcja / zakres czynno�ci 

przewidzianych do wykonania 
podczas realizacji zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe / rodzaj posiadanych 
uprawnie� – specjalno�
 / przynale�no�
 do izby 

samorz�du zawodowego 

Do�wiadczenie i 

wykształcenie
5

Informacja o podstawie 
dysponowania tymi osobami  

Forma dysponowania
6

(np. umowa o prac�, umowa 
zlecenie, umowa współpracy itp.)

(niezb�dne w celu potwierdzenia spełniania co najmniej  warunków, o których mowa  
w rozdziale IV, pkt I.1.1.c. SIWZ) 

1
…………………………….…………. 

…………………………….…………. 

Kierownik robót 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………..……………………… 

1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
upowa�niaj�ce do nadzorowania robót w 
wymaganym zakresie (okre�lone obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa budowlanego)

- w specjalno�ci: ……...…………………….……………… 
       ……………………..……............................………………… 
       ……………………..……............................………………… 

    - Nr …………..……………..…………………………………

- wydane przez: ……..………………..……...…………….. 
   …………………………………………..…………………... 

2)  za�wiadczenie o przynale�no�ci do wła�ciwej izby 
samorz�du zawodowego

- Nr .……….…………………………………...……………… 

- wydane przez: ……....……………..……...……………….. 

    …………………………………………....…………………... 

  ……………………..………… 

……………………..………… 

………………………..………  

  ……………………..………… 

……………………..………… 

………………………..………   

                                                           
5 Wypełnienie kolumny „do�wiadczenie i wykształcenie” nie jest obowi�zkowe 
6 W wykazie osób nale�y wskaza� form� dysponowania osob�
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2 
…………………………….…………. 

…………………………….…………. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………..………………………

………..……….………...……………………….……………… 

…………..……………..……............................………………… 

…..………..………………………………..…………………... 

………….…………………………………....…………………...

……………………..………… 

……………………..………… 

………………………..………

  ……………………..………… 

……………………..………… 

………………………..………   

3    

UWAGA: 

W wykazie osób nale�y wskaza� minimum 1 osob� posiadaj�c� aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalno�ci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze� przeznaczon� do pełnienia 
funkcji kierownika budowy (koordynator robót); 1 osob� posiadaj�c� aktualne uprawnienia budowlane w specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, 
wodoci�gowych, kanalizacyjnych bez ogranicze� przeznaczon� do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych; 1 osob� posiadaj�c� aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalno�ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz�dze� elektrycznych i energoelektrycznych bez ogranicze� przeznaczon� do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Zaleca si� aby Wykonawca 
podał dodatkowo: sposób stwierdzenia posiadania uprawnie� (decyzja/za�wiadczenie), organ wydaj�cy uprawnienia (wydane przez), dat� nadania uprawnie� oraz zakres uprawnie�. 

UWAGA: 

W wykazie osób . nale�y wskaza� form� dysponowania osob�: 

Dysponowanie po�rednie – tytułem prawnym do powoływania si� przez wykonawc� na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosowne zobowi�zanie podmiotu trzeciego do udost�pnienia tych osób 

(np. delegowanie pracowników podmiotu trzeciego do wykonawcy na czas realizacji zamówienia, jak równie� w sytuacji, gdy podmiot trzeci dysponuj�cy osobami spełniaj�cymi wymagania okre�lone przez Zamawiaj�cego, 
b�dzie podwykonawc� wykonawcy, a osoby te b�d� brały udział w wykonaniu zamówienia. 

Dysponowanie bezpo�rednie – tytułem prawnym do powoływania si� przez wykonawc� na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniej�cy bezpo�rednio pomi�dzy wykonawc� a tymi 
osobami (np. umowa o prac�, umowa zlecenia, umowa o �wiadczenie usług, umowa przedwst�pna). 

Definicje: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1553

 ..............................................................   .......................................................................................................... 
 (miejscowo��, data)  piecz�tka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli)  

upowa�nionego do składania o�wiadcze� woli w imieniu wykonawcy 
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Zał�cznik nr 4 do SIWZ 

Wykonawca: 
  

Zamawiaj�cy: 

…………………………………………… Zakład Ubezpiecze� Społecznych 
Oddział w Radomiu 

ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom
( pełna nazwa/firma, adres, w zale�no�ci od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG ) 
(pełna nazwa/firma, adres)

                  
reprezentowany przez:   

……………………………………………   
( imi�, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji ) 
  

O�WIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU 

Na potrzeby post�powania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „……………………..”, o�wiadczam, co nast�puje:

I. O�wiadczenie wykonawcy dotycz�ce przesłanek wykluczenia z post�powania składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych. 

O�WIADCZENIA DOTYCZ�CE WYKONAWCY: 

1. O�wiadczam, �e nie podlegam wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp. 
2. O�wiadczam, �e nie podlegam wykluczeniu z post�powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) Pzp.

Data ……………….…...……. r.              ………………………………………… 
                                      (podpis) 

O�wiadczam, �e zachodz� w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post�powania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) 
i 8) Pzp (poda� maj�c� zastosowanie podstaw� wykluczenia spo�ród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze�nie o�wiadczam, �e w zwi�zku z ww. okoliczno�ci�, na podstawie art. 24 ust. 8 
Pzp podj�łem nast�puj�ce �rodki naprawcze: ……………………………………………….………….. 

Data ……………….…...……. r.              ………………………………………… 
                                      (podpis) 

[UWAGA: zastosowa� tylko wtedy, gdy zamawiaj�cy przewidział mo�liwo��, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp]
O�WIADCZENIE DOTYCZ�CE PODWYKONAWCY NIEB�D�CEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SI� WYKONAWCA: 

O�wiadczam, �e nast�puj�cy/e podmiot/y, b�d�cy/e podwykonawc�/ami:  
…………………………………………………………………………………………………………………….….……  
(poda� pełn� nazw�/firm�, adres, a tak�e w zale�no�ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
nie podlega/� wykluczeniu z post�powania o udzielenie zamówienia. 

Data ……………….…...……. r. 

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

                                      (podpis) 
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II. O�wiadczenie wykonawcy dotycz�ce spełniania warunków udziału w post�powaniu składane na 
podstawie art. 25a ust. 1 Pzp.  

INFORMACJA DOTYCZ�CA WYKONAWCY: 

O�wiadczam, �e spełniam warunki udziału w post�powaniu okre�lone przez zamawiaj�cego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Rozdział VII pkt 2. 

Data ……………….…...……. r.              ………………………………………… 
                                      (podpis) 

INFORMACJA W ZWI�ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

O�wiadczam, �e w celu wykazania spełniania warunków udziału w post�powaniu, okre�lonych przez zamawiaj�cego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział VII pkt 2., polegam na zasobach nast�puj�cego/ych 

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………….., w nast�puj�cym zakresie: …………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskaza�

podmiot i okre�li� odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

Data ……………….…...……. r.              ………………………………………… 
                                      (podpis) 

III. O�wiadczenie dotycz�ce podanych informacji: 

O�wiadczam, �e wszystkie informacje podane w powy�szych o�wiadczeniach s� aktualne  

i zgodne z prawd� oraz zostały przedstawione z pełn� �wiadomo�ci� konsekwencji wprowadzenia zamawiaj�cego w 

bł�d przy przedstawianiu informacji. 

Data ……………….…...……. r.               ………………………………………… 
                                      (podpis) 
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Zał�cznik nr 5 do SIWZ 

INFORMACJA DOTYCZ�CA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiaj�cy zamie�ci na swojej stronie internetowej informacje dotycz�ce: kwoty 

przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, dane Wykonawców, którzy zło�yli oferty w terminie, cen, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatno�ci zawartych w ofertach.  

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, przeka�e Zamawiaj�cemu poni�sze 

o�wiadczenie (nie nale�y doł�cza� o�wiadczenia wraz z ofert�). 

Wraz ze zło�eniem o�wiadczenia, Wykonawca mo�e przedstawi� dowody, �e powi�zania z innym wykonawc� nie prowadz�

do zakłócenia konkurencji w post�powaniu o udzielenie zamówienia.

(nazwa / Imi� nazwisko i adres wykonawcy) 

NIEPOTRZEBNE SKRE�LI� * 

O�wiadczamy, �e Firma,/y, któr�/e reprezentujemy: 

* nie nale�y do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.) z �adnym z wykonawców, którzy zło�yli ofert�  

w przedmiotowym post�powaniu. 

* nale�y do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184, 1618 i 1634) z nast�puj�cymi 

wykonawcami, którzy zło�yli ofert� w przedmiotowym post�powaniu: 

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

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

UWAGA: 

Informacja dotycz�ca grupy kapitałowej, jako jedno z o�wiadcze� mieszcz�cych si� w katalogu dokumentów, o którym mowa  

w Rozporz�dzenia Ministra Rozwoju, z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo�e ��da� zamawiaj�cy od 

wykonawcy w post�powaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z 

post�powania, musi by� zło�ona w formie pisemnej (w oryginale). 

Data ………………………………. ...................................................................................................... 
(podpis i piecz�� osób uprawnionych do reprezentacji  

lub posiadaj�cych pełnomocnictwo 
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Zał�cznik nr 6 do SIWZ 

WZÓR UMOWY

UMOWA nr …………….. 

W dniu ................................. roku w Radomiu pomi�dzy 

Zakładem Ubezpiecze� Społecznych z siedzib� w Warszawie 01-748 Warszawa,  
ul. Szamocka 3, 5 

posiadaj�cym  NIP  521-30-17-228  i  REGON 000017756

reprezentowanym przez: 

1/ 
.................................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej cz��ci umowy „ZAMAWIAJ
CYM” z jednej strony, a 

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

z siedzib� w .............................................................................................................................................................. 

działaj�c�(ym) w oparciu o wpis do …………………………………………….. nr ................................... 

posiadaj�c�(ym) NIP  ..................................................  REGON  ............................................. 

wysoko�� kapitału zakładowego .......................................  7

reprezentowan�(ym) przez: 

1/ 
.................................................................................................................................................................................... 

zwan�(ym) w dalszej cz��ci umowy „WYKONAWC
” z drugiej strony, została zawarta umowa w wyniku 
przeprowadzenia post�powania o udzielenie zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z pó�n. zm.) nast�puj�cej tre�ci: 

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiaj�cy zleca, a Wykonawca zgodnie ze zło�on� Ofert� zobowi�zuje si� do wykonania robót 
budowlanych polegaj�cych na dostosowaniu budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w 
Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych zwanych dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy okre�laj� nast�puj�ce dokumenty stanowi�ce 
integraln� cz��� umowy: 
2.1. Oferta wykonawcy stanowi�ca zał�cznik nr 1 do umowy, 
2.2. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) (dalej: 

Dokumentacja), stanowi�ca zał�cznik nr 2 do umowy,

2.3. harmonogram robót, stanowi�cy zał�cznik nr 3 do umowy, 
2.4. Wykaz robót, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom (zgodnie z ofert� Wykonawcy),

                                                           
7 dotyczy tylko: spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek z ograniczon� odpowiedzialno�ci�
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§ 2

Definicje 

Dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy ustala si� znaczenie nast�puj�cych poj��: 
1. Dokumentacja – dokumentacja opisuj�ca przedmiot umowy w skład, której wchodz�: 

System Sygnalizacji Po�arowej 
1.1. Dokumentacja projektowa, 
1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
1.3. Przedmiar robót; 
System Oddymiania Klatki Schodowej  
1.4. Dokumentacja projektowa, 
1.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
1.6. Przedmiar robót; 
Instalacja przeciwpo�arowa. Wymiana istniej�cych hydrantów DN 50 na projektowane DN 25 oraz 
monta� hydroforu 
1.7. Dokumentacja projektowa, 
1.8. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
1.9. Przedmiar robót; 
Dokumentacja odpowiada warunkom zawartym w rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - u�ytkowego (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1129 ze zm).  

2. Oferta Wykonawcy – oferta wybrana w post�powaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj�ca osobowo�ci 

prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie robót obj�tych umow� na zasadach okre�lonych w umowie. 
4. Roboty – roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego wykonywane w zwi�zku z realizacj�

przedmiotu umowy. 
5. Teren budowy – przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
6. Umowa – niniejsza umowa wraz z zał�cznikami reguluj�ca prawa i obowi�zki stron, wynikaj�ce z niej i 

zwi�zane z jej realizacj�. 
7. Wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót wskazane w § 7 niniejszej umowy. 
8. Zał�cznik –  ka�dy dokument tak nazwany i wł�czony do umowy, stanowi�cy jej integraln� cz���. 
9. Harmonogram robót – dokument opracowany przez Wykonawc� zgodnie wytycznymi Zamawiaj�cego 

stanowi�cymi zał�cznik nr 3 do umowy, sporz�dzony w celu oznaczenia kolejno�ci i terminów wykonania 
robót. Harmonogram, o którym mowa powy�ej, Wykonawca zobowi�zany jest opracowa� i przedstawi� do 
akceptacji Zamawiaj�cemu w terminie 3 dni kalendarzowych licz�c od daty zgłoszenia przez Wykonawc�
gotowo�ci do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 3

Obowi�zki Wykonawcy 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowi�zany jest do: 
1.1. wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwy�sz� staranno�ci�, zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami prawa dotycz�cymi przedmiotu umowy, w szczególno�ci Prawem budowlanym, 
zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2; 

1.2. zapewnienia do realizacji umowy kadry z wymaganymi uprawnieniami; 
1.3. wskazania kierownika budowy i kierowników robót o specjalno�ci sanitarnej i elektrycznej; 

Zamawiaj�cy wymaga stałej fizycznej obecno�ci kierownika budowy oraz kierowników robót na 
placu budowy podczas prowadzenia prac; 

1.4. wykonania przedmiotu umowy przez pracowników posiadaj�cych odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia zawodowe do wykonania okre�lonych robót; 

1.5. przygotowania na terenie pozostaj�cym we własnej dyspozycji zaplecza budowy; 
1.6. zapewnienie we własnym zakresie i z własnych �rodków wła�ciwej organizacji robót; 
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1.7. wykonania wszelkich niezb�dnych robót zabezpieczaj�cych i tymczasowych, w tym dotycz�cych 
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi; 

1.8. bie��cego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urz�dze� i instalacji zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami prawa, w szczególno�ci ustaw� z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.) oraz udokumentowania Zamawiaj�cemu sposobu gospodarowania 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru ko�cowego przedmiotu umowy; 

1.9. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywaj�cych w jego obszarze osób oraz mienia, a 
w szczególno�ci do: 
1.9.a. przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpo�arowych, 
1.9.b. zapewnienia zgodno�ci wykorzystywanego do realizacji robót sprz�tu, wszelkich urz�dze�

oraz stosowanych technologii z obowi�zuj�cymi przepisami prawa dotycz�cymi przedmiotu 
umowy oraz przepisami BHP, 

1.9.c. strze�enia mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, zabezpieczenia i 
oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowo�� oznakowania przez cały czas 
realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunków bezpiecze�stwa, 

1.9.d. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania i składowania wszelkich urz�dze� pomocniczych, zb�dnych materiałów, odpadów 
i �mieci oraz niepotrzebnych urz�dze� prowizorycznych; 

1.10. zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt materiałów i urz�dze� niezb�dnych do 
nale�ytego wykonania przedmiotu umowy; 

1.11. wykonania przedmiotu umowy przy u�yciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadaj�cych 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustaw�
Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.) i ustaw� z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 1), a tak�e 
przy u�yciu sprz�tu, zapewniaj�cego nale�yte wykonanie przedmiotu umowy; 

1.12. przedkładania Zamawiaj�cemu na ka�de ��danie dokumentów stwierdzaj�cych dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych. Zamawiaj�cy i powołane przez 
niego osoby pełni�ce nadzór inwestorski oraz osoby pełni�ce funkcj� Koordynatora maj� prawo w 
ka�dym momencie realizacji umowy za��da� u�ycia materiałów zgodnie z wymaganiami 
okre�lonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, je�eli nie b�d� one 
zgodne z wymaganiami okre�lonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z 
u�yciem wła�ciwych materiałów; 

1.13. wykonania wymaganych Dokumentacj� i przepisami: 
1.13.a. prób, bada�, pomiarów urz�dze� i instalacji, 
1.13.b. prób prawidłowego działania instalacji, 
1.13.c. rozruchów i uruchomienia urz�dze�; 

1.14. kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiaj�cemu w terminie nie krótszym ni�
3 dni przed rozpocz�ciem odbioru ko�cowego oryginałów dokumentów pozwalaj�cych na ocen�
prawidłowego wykonania robót, dokumentacji powykonawczej oraz protokołów z czynno�ci, o 
których mowa w pkt 1.13.; 

1.15. kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiaj�cemu najpó�niej w dniu odbioru 
ko�cowego oryginałów lub po�wiadczonych przez Wykonawc� za zgodno�� z oryginałem kopii: 
1.15.a. gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, 
1.15.b. atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� na 

zastosowane materiały, wyroby budowlane wraz z instrukcjami obsługi, konserwacji itp.; 
1.16. ponoszenia całkowitej odpowiedzialno�ci za szkody wyrz�dzone Zamawiaj�cemu i osobom trzecim 

od dnia przekazania terenu budowy; 
1.17. dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy; 
1.18. współpracy i wykonywania zalece� Zamawiaj�cego; 
1.19. uczestniczenia w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez 

Zamawiaj�cego; 
1.20. sprawowania ci�głego nadzoru nad pracownikami pracuj�cymi na terenie realizowanych robót; 
1.21. zgłaszania w sposób zgodny z umow�, robót do odbiorów i uczestniczenie w ich dokonywaniu; 
1.22. uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj�cego na umieszczanie swoich znaków firmowych w 

miejscu prowadzenia robót; 
1.23. usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiaj�cym terminie, 

stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiaj�cego w trakcie trwania robót, przy odbiorach oraz w 
okresie gwarancji jako�ci i r�kojmi; 
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1.24. utrzymywanie nale�ytego porz�dku na terenie robót oraz wykorzystywanych ci�gach 
komunikacyjnych bezpo�rednio s�siaduj�cych z terenem budowy (parking), usuwanie wszelkich 
urz�dze� pomocniczych i zb�dnych materiałów, odpadów oraz �mieci; 

1.25. przekazania Zamawiaj�cemu przed przyst�pieniem do odbioru ko�cowego uporz�dkowanego 
miejsca prowadzonych robót w sposób nie wymagaj�cy od Zamawiaj�cego dodatkowych czynno�ci 
mycia, sprz�tania i odkurzania; 

1.26. zapoznania si� z Instrukcj� bezpiecze�stwa po�arowego dla obiektu Oddział ZUS w Radomiu i 
przestrzegania jej postanowie� w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomo�ci, i� roboty budowlane odbywa� si� b�d� w czynnym obiekcie i 
doło�y wszelkich stara�, aby działalno�� Zamawiaj�cego przebiegała w sposób niezakłócony w 
szczególno�ci gdy chodzi o obsług� klientów oraz mo�liwo�� bie��cej pracy biurowej przez pracowników 
Zamawiaj�cego. 

3. Z chwil� przej�cia terenu robót Wykonawca odpowiada za jego stan. 
3.1. Wykonawca zobowi�zuje si� ka�dorazowo przed przyst�pieniem do prac zabezpieczy� mienie 

Zamawiaj�cego, które mogłoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych, mi�dzy 
innymi poprzez wyniesienie mebli biurowych z pomieszcze�, w których prowadzone b�d� roboty; 

3.2. Wykonawca zobowi�zuje si� uporz�dkowa� teren robót po zako�czeniu prac w ka�dym dniu; 
3.3. Wykonawca zobowi�zuje si� uporz�dkowa� teren robót do odbioru ko�cowego przedmiotu umowy 

w szczególno�ci poprzez mycie i sprz�tanie po wykonaniu prac i wniesienia mebli biurowych do 
pomieszcze�, 

3.4. Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za uszkodzenia mienia Zamawiaj�cego i osób trzecich 
powstałe w czasie wykonywania przedmiotu umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie 
gwarancji/r�kojmi. 

§ 4

Obowi�zki Zamawiaj�cego 

1. Zamawiaj�cy zobowi�zany jest do: 
1.1. nieodpłatnego przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentacji projektowej 

(równie� w formie elektronicznej) oraz udost�pnienia innej dokumentacji technicznej b�d�cej w 
posiadaniu Zamawiaj�cego, a niezb�dnej do nale�ytego wykonania przedmiotu umowy; 

1.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
1.3. wskazania Wykonawcy: 

1.3.a. przył�czy wody i energii elektrycznej oraz sposobu korzystania z nich, 
1.3.b. miejsca pod kontener na składowanie bie��cych materiałów i niezb�dnych podr�cznych 

urz�dze�, 
1.3.c. miejsca pod kontener na odpady i �mieci, 

1.4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 
1.5. terminowego przyst�pienia do odbioru ko�cowego wskazanego w umowie po pisemnym 

powiadomieniu przez Wykonawc� o gotowo�ci do odbioru; 
1.6. terminowej zapłaty wynagrodzenia nale�nego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy; 
1.7. utrzymywania stałego kontaktu z osob� upowa�nion� przez Wykonawc� do kontaktów pod 

podanymi w umowie danymi kontaktowymi. 

§ 5

Termin realizacji 

1. Rozpocz�cie robót nast�pi z chwil� podpisania protokołu przekazania terenu budowy. 
2. Przekazanie terenu budowy nast�pi w terminie do 3 dni licz�c od daty podpisania umowy. 
3. Zako�czenie realizacji przedmiotu umowy nast�pi do dnia ………… (zgodnie z ofert� Wykonawcy) nie 

pó�niej ni� po upływie 60 dni od dnia podpisania umowy. 
4. Za dzie� zako�czenia realizacji przedmiotu umowy uwa�a si� dzie� zgłoszenia przez Wykonawc�

gotowo�ci do odbioru ko�cowego. 
5. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zawiera Harmonogram robót. 
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§ 6

Wymagania zwi�zane ze stosowaniem klauzul społecznych 

1. Zamawiaj�cy wymaga przez cały okres realizacji Umowy zatrudnienia przez Wykonawc� lub 
Podwykonawc�, na podstawie umowy o prac� (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób 
wykonuj�cych czynno�ci polegaj�cych na wykonywaniu prac zwi�zanych z: 
1.1. Systemem Sygnalizacji Po�arowej, demonta�em, pracami przygotowawczymi i naprawczymi 
1.2. Systemem Oddymiania Klatki Schodowej, instalacj� oddymiania, robotami budowlanymi 
1.3. Instalacj� przeciwpo�arowa, wymian� istniej�cych hydrantów DN 50 na projektowane DN 25 oraz 

monta�em hydroforu.
Powy�sze wymogi nie dotycz� osób wykonuj�cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. 
kierownik robót). 

2. Zamawiaj�cy wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez cały okres realizacji 
Umowy przez Wykonawc� lub Podwykonawc� za wynagrodzeniem w wysoko�ci nie mniejszej ni�
minimalne wynagrodzenie za prac� – ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za prac� (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265 i 1986). 

3. Wykonawca lub podwykonawca nie b�dzie podejmował �adnych działa� w celu obchodzenia wymogów 
okre�lonych w ust. 2, co oznacza �e w szczególno�ci: 
3.1. b�dzie ponosił wszelkie koszty zwi�zane z realizacj� Umowy, w tym zwi�zane z zapewnieniem 

niezb�dnych narz�dzi do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1, w szczególno�ci koszty 
obejmuj�ce: koszty �rodków ochrony indywidualnej, odzie�y roboczej, narz�dzi i urz�dze�
niezb�dnych do realizacji zamówienia itp., 

3.2. w zakresie, o którym mowa w pkt 1) powy�ej nie b�dzie dochodził �adnych nale�no�ci od 
zatrudnionych, o których mowa w ust. 1. 

4. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiaj�cy uprawniony jest do wykonywania czynno�ci kontrolnych wobec 
Wykonawcy, odno�nie spełniania przez Wykonawc� lub Podwykonawc� wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o prac� osób wykonuj�cych czynno�ci wskazane w ust. 1, za wynagrodzeniem w 
wysoko�ci nie mniejszej ni� minimalne wynagrodzenie za prac�. Zamawiaj�cy uprawniony jest w 
szczególno�ci do: 
4.1. ��dania o�wiadcze� lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz 

dokonywania ich oceny, 
4.2. ��dania wyja�nie� w przypadku w�tpliwo�ci w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania �wiadczenia. 

5. W trakcie realizacji Umowy, na ka�de pisemne wezwanie Zamawiaj�cego w wyznaczonym, w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym ni� 3 dni robocze, Wykonawca przedło�y Zamawiaj�cemu dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawc� lub Podwykonawc�, wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o prac� osób wykonuj�cych wskazane w ust. 1 czynno�ci: 
5.1. o�wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonuj�cych czynno�ci, o 

których mowa w ust. 1: 
5.1.a. na podstawie umowy o prac� – w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 
5.1.b. za wynagrodzeniem w wysoko�ci nie mniejszej ni� minimalne wynagrodzenie za prac�, 

ustalone na podstawie art. 6 – 8 ustawy z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za prac� (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265 i 1986), oraz o: 

5.1.c. ponoszeniu wszelkich kosztów zwi�zanych z realizacj� Umowy, o których mowa w ust. 3 
oraz nie dochodzeniu w tym zakresie �adnych nale�no�ci od zatrudnionych. 

O�wiadczenie powinno zawiera� w szczególno�ci: dokładne okre�lenie podmiotu składaj�cego 
o�wiadczenie, dat� zło�enia o�wiadczenia, wskazanie, �e obj�te wezwaniem czynno�ci wykonuj�
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac� z wynagrodzeniem w wysoko�ci nie mniejszej ni�
minimalne wynagrodzenie za prac� wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, 
rodzaju umowy o prac� i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zło�enia o�wiadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

5.2. po�wiadczone za zgodno�� z oryginałem odpowiednio przez Wykonawc� lub Podwykonawc� kopie 
umów o prac� osób wykonuj�cych w trakcie realizacji Umowy czynno�ci, których dotyczy ww. 
o�wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrze�eniem, �e kopie umów b�d�
zanonimizowane w sposób zapewniaj�cy ochron� danych osobowych pracowników (dotyczy nr 
pesel, adresu), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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osobowych, a informacje dotycz�ce: imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju 
umowy o prac� i wymiaru etatu b�d� mo�liwe do zidentyfikowania; 

5.3. za�wiadczenie wła�ciwego Oddziału ZUS, potwierdzaj�ce opłacanie przez Wykonawc� lub 
Podwykonawc� składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o prac� za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuuj�
zatrudnienie u Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

5.4. po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem odpowiednio przez Wykonawc� lub Podwykonawc� kopi�
dowodu potwierdzaj�cego zgłoszenie pracownika przez pracodawc� do ubezpiecze�, 
zanonimizowan� w sposób zapewniaj�cy ochron� danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dotyczy pracowników 
nowozatrudnionych przez Wykonawc� lub Podwykonawc�. Imi� i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

6. Niezło�enie przez Wykonawc� w wyznaczonym przez Zamawiaj�cego terminie, dowodów, o których 
mowa w ust. 5 - pozwalaj�cych potwierdzi� spełnienie przez Wykonawc� lub Podwykonawc� wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o prac�, traktowane b�dzie jako niespełnienie przez Wykonawc� lub 
Podwykonawc� wymogu, o którym mowa w ust. 1. 

7. W przypadku uzasadnionych w�tpliwo�ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc� lub 
Podwykonawc�, Zamawiaj�cy mo�e zwróci� si� o przeprowadzenie kontroli przez Pa�stwow� Inspekcj�
Pracy. 

8. W przypadku rozwi�zania stosunku pracy (bez wzgl�du na stron� składaj�c� o�wiadczenie w tym zakresie) 
z osob� zatrudnion�/ osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o prac�, do wykonania czynno�ci o 
których mowa w ust. 1, przed zako�czeniem realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca 
zobowi�zany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/ na te miejsca innych osób zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu, 
jak za działania lub zaniechania własne. 

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatno�ci 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy tj. robót budowlanych polegaj�cych na dostosowaniu budynku 
Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu do obowi�zuj�cych przepisów 
przeciwpo�arowych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysoko�� zgodnie ze 
zło�on� ofert� wynosi .................................. zł brutto (słownie: ...................................................................). 
Cena, o której mowa powy�ej zgodnie tre�ci� art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i 
usług z dnia 4 maja 2014 r. (tj.: Dz. U. z 2014r. poz. 915) stanowi warto�� wyra�on� w jednostkach 
pieni��nych, któr� kupuj�cy jest obowi�zany zapłaci� przedsi�biorcy za towar lub usług�, w cenie 
uwzgl�dnia si� podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, je�eli na podstawie odr�bnych 
przepisów sprzeda� towaru (usługi) podlega obci��eniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
akcyzowym. 

2. Wynagrodzenie okre�lone w ust 1 obejmuje wszelkie koszty zwi�zane z realizacj� robót budowlanych 
wskazanych w przedmiarach robót oraz STWiOR jak równie� koszt wykonania innych prac oraz spełnienia 
obowi�zków wskazanych w umowie w celu prawidłowej jej realizacji (w szczególno�ci koszt dostarczenia 
materiałów i sprz�tu, koszty wszelkich robót przygotowawczych i porz�dkowych, mycia i sprz�tania po 
wykonaniu prac, wywóz i utylizacj� zb�dnych materiałów, odpadków i �mieci, koszt współpracy z 
Zamawiaj�cym oraz spełnienia obowi�zków zawartych w § 3 umowy). 

3. W przypadku gdy ilo�� robót wykonanych wykracza� b�dzie poza wielko�ci okre�lone w przedmiarach 
robót, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek �wiadczenie dodatkowe, w tym wynagrodzenie z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze STWiOR, jak równie� ze sztuk� i wiedz� budowlan�. 

4. Wynagrodzenie okre�lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ulegnie podwy�szeniu w okresie 
obowi�zywania niniejszej umowy, tak�e w przypadku zmiany wysoko�ci obowi�zuj�cych stawek podatku 
VAT. 

5. Wykonawca nie mo�e dokonywa� przelewu (cesji) wierzytelno�ci przypadaj�cej mu w stosunku do 
Zamawiaj�cego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiaj�cego, pod 
rygorem niewa�no�ci. 

6. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy: 
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6.1. Zamawiaj�cy dopuszcza fakturowanie cz��ciowe do wysoko�ci 70 % nale�nego wynagrodzenia 
ryczałtowego okre�lonego w § 7 ust. 1 …………… zł brutto (z podatkiem VAT) (słownie: 
……………………………………… złotych) wystawianymi nie cz��ciej ni� 2 razy w okresie 
obowi�zywania umowy po wykonaniu bez zastrze�e� zako�czonego etapu robót według ustalonego 
Harmonogramu rzeczowo – finansowego i ich odbiorem protokołem cz��ciowym; 

6.2. pozostała cz��� nale�nego wynagrodzenia okre�lonego w § 7 ust. 1 zostanie rozliczone faktur�
ko�cow� wystawion� po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru ko�cowego. 

7. Podstaw� do wystawienia faktur stanowi� protokoły odbioru wykonanych robót, zatwierdzone przez 
Zamawiaj�cego w którym b�d� wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane 
przez Podwykonawców lub do którego b�d� zał�czone protokoły odbioru cz��ci robót wykonanych przez 
Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót. Brak ww. dokumentów spowoduje odmow�
przyj�cia faktury. 

8. Wykonawca wraz z fakturami przedło�y przynale�ne do wykonanego zakresu rzeczowego: 
8.1. kopie faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiaj�cego 

Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 
8.2. o�wiadczenia Podwykonawców o uregulowaniu wzgl�dem nich wszystkich nale�nych im kwot, 

9. Je�eli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktur� dokumentów, o których mowa w ust. 8 i w ust. 13 pkt 3), 
Zamawiaj�cy jest uprawniony do wstrzymania wypłaty nale�nego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 
przedło�enia przez Wykonawc� stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiaj�cego zapłaty do 
czasu wypełnienia przez Wykonawc� wymaga�, o których mowa nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiaj�cego terminu płatno�ci i nie uprawnia Wykonawcy do ��dania odsetek. 

10. Wynagrodzenie płatne b�dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w 
terminie 30 dni od dnia dor�czenia Zamawiaj�cemu prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru 
ko�cowego. 

11. W wystawionej fakturze Zamawiaj�cy oznaczany b�dzie jako: Zakład Ubezpiecze� Społecznych ul. 
Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom, NIP 521-
30-17-228.  

12. Faktur� nale�y przesła� na adres: Zakład Ubezpiecze� Społecznych Oddział w Radomiu ul. 
Czachowskiego 21A, 26-600 Radom lub dor�czy� osobi�cie na adres: Zakład Ubezpiecze� Społecznych 
Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, w Wydziale Obsługi Klientów i Korespondencji, w pokoju 
nr 002 (Sala Obsługi Klienta – parter – wej�cie B). 

13. Wykonawca wyra�a zgod� na dokonywanie potr�cenia kar umownych naliczanych przez Zamawiaj�cego z 
wynagrodzenia nale�nego Wykonawcy i zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy. 

14. W przypadku wykonywania cz��ci robót przez Podwykonawców zapłata nale�no�ci za wykonane i 
odebrane roboty b�dzie realizowana w nast�puj�cy sposób: 
14.1. Wykonawca zgłaszaj�c gotowo�� do odbioru ko�cowego, o którym mowa w § 9, przedkłada 

Zamawiaj�cemu kopi� faktury wystawionej przez Podwykonawc� dotycz�c� robót przez niego 
wykonanych, uj�tych w fakturze Wykonawcy wraz z o�wiadczeniem Podwykonawcy, 

14.2. zapłata cało�ci nale�no�ci za wykonane roboty nast�puje na rzecz Wykonawcy; 
14.3. wraz z faktur� składan� przez Wykonawc� po odbiorze ko�cowym, z której Wykonawca 

zobowi�zany jest do przekazania nale�no�ci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 2 dni 
roboczych przed terminem płatno�ci faktury, składa kserokopie potwierdzonych przez bank 
przelewów, dokonanych na konta Podwykonawców. 

14.4. brak potwierdzenia przez Wykonawc� przekazania nale�no�ci Podwykonawcom Zamawiaj�cy uzna 
za uchylanie si� Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. W takim przypadku 
zastosowanie maj� postanowienia pkt. 14.5. i kolejnych. 

14.5. Zamawiaj�cy dokonuje bezpo�redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługuj�cego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowan� przez Zamawiaj�cego umow� o Podwykonawstwo, 
której przedmiotem s� roboty budowlane, lub który zawarł przedło�on� Zamawiaj�cemu umow� o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s� dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia si� od 
obowi�zku zapłaty przez Wykonawc�. 

14.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 14.5, dotyczy wył�cznie nale�no�ci powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiaj�cego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty 
budowlane, lub po przedło�eniu Zamawiaj�cemu po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane. 

14.7. Bezpo�rednia zapłata obejmuje wył�cznie nale�ne wynagrodzenie, bez odsetek, nale�nych 
Podwykonawcy. 
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14.8. Przed dokonaniem bezpo�redniej zapłaty Zamawiaj�cy umo�liwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotycz�cych zasadno�ci bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 14.5. Zamawiaj�cy poinformuje Wykonawc� o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 
ni� 7 dni od dnia dor�czenia tej informacji. 

14.9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14.8, w terminie wskazanym przez 
Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy mo�e: 
14.9.a. nie dokona� bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, je�eli Wykonawca 

wyka�e niezasadno�� takiej zapłaty albo 
14.9.b. zło�y� do depozytu s�dowego kwot� potrzebn� na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej w�tpliwo�ci Zamawiaj�cego co do wysoko�ci nale�nej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatno�� si� nale�y, albo 

14.9.c. dokona� bezpo�redniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, je�eli Podwykonawca 
wyka�e zasadno�� takiej zapłaty. 

14.10.W przypadku dokonania bezpo�redniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 14.5, 
Zamawiaj�cy potr�ca kwot� wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nale�nego Wykonawcy. 

15. Koszt zu�ycia mediów tj. wody i energii elektrycznej obci��aj�cy Wykonawc�, ustala si� ryczałtowo: 

woda – ……… zł netto (słownie: ……….. złotych) plus obowi�zuj�cy podatek VAT 

energia elektryczna – …………. zł netto (słownie: …………… złotych) plus obowi�zuj�cy podatek VAT 

§ 8

Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci ……….... (8%) 
wynagrodzenia, okre�lonego w § 7 ust. 1 w kwocie ................................ zł (słownie złotych: ………….) w 
formie …………………………  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w nast�puj�cy sposób: 
2.1. 70% warto�ci zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiaj�cy zwróci 

Wykonawcy w terminie 30 (trzydzie�ci) dni od daty podpisania protokołu odbioru ko�cowego; 
2.2. 30% warto�ci zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiaj�cy zwróci 

Wykonawcy nie pó�niej ni� w 15 (pi�tna�cie) dniu po upływie okresu r�kojmi. 
3. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania Umowy słu�y pokryciu roszcze� z tytułu niewykonania lub 

nienale�ytego wykonania Umowy. 
4. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy wniesione w formie pieni�dza, Zamawiaj�cy zwróci 

Wykonawcy na nr rachunku bankowego wskazany przez Wykonawc�. 
5. Zamawiaj�cy dopuszcza zmian� formy zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w trakcie jej 

realizacji, z zachowaniem ci�gło�ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysoko�ci. 
6. Zmiana rachunku, o którym mowa w ust. 4 oraz zmiana formy zabezpieczenia według ust. 5 wymagaj�

zawiadomienia w formie pisemnej, zło�onego przez osob� umocowan� do tej czynno�ci ze strony 
Wykonawcy, nie powoduj�c konieczno�ci zmiany tre�ci umowy. 

7. Konsekwencje uchybienia powy�szemu obowi�zkowi obci��aj� stron�, która nie dopełniła formalno�ci w 
tym zakresie. 

8. Wykonawca na co najmniej 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia zobowi�zuje si� przesła�
Zamawiaj�cemu: 
8.1. pisemn� informacj� o aktualnym numerze rachunku bankowego na który nale�y zwróci�

zabezpieczenie, 
8.2. pisemn� informacj� o aktualnym adresie - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie 

ni� pieni��na, 
- pod rygorem zwrotu zabezpieczenia z opó�nieniem, bez �adnych z tego tytułu konsekwencji dla 
Zamawiaj�cego. 

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy w innej formie ni� pieni�dze (art. 
148 ust. 1 ustawy Prawo zamówie� publicznych), zabezpieczenie to b�dzie zwalniane na warunkach 
okre�lonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, po uprzednim zło�eniu przez Wykonawc� zabezpieczenia 
opiewaj�cego na odpowiednio ni�sz� kwot�.  



Strona 32 z 50 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu  
do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych           310000/271/005/2017-ADG 

§ 9

Odbiór ko�cowy 

1. Odbiór ko�cowy nast�pi po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Podstaw� zgłoszenia odbioru ko�cowego jest: 

2.1. potwierdzenie we wniosku Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zako�czenia 
robót, 

2.2. o�wiadczenie Kierownika Budowy dotycz�ce: zgodno�ci wykonanych robót z Dokumentacj�
projektow�, obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz o spełnieniu 
obowi�zków, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 8); 

2.3. dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 14) i 15); 
2.4. dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezb�dnych do prawidłowego 

przeprowadzenia odbioru; 
2.5. kserokopie potwierdzonych przez bank przelewów, dokonanych na konta podwykonawców. 

3. Odbiór ko�cowy odbywa si� komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 2. 

4. Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiaj�cego. 
5. Wykonawca zobowi�zany jest do zgłoszenia Zamawiaj�cemu gotowo�ci do odbioru ko�cowego na pi�mie. 
6. Zamawiaj�cy zobowi�zany jest wyznaczy� dat� odbioru ko�cowego i zako�czy� czynno�ci odbioru 

ko�cowego nie pó�niej ni� w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowo�ci do odbioru 
ko�cowego przez Wykonawc�. 

7. W przypadku ujawnienia wad nadaj�cych si� do usuni�cia, dopuszcza si� dokonanie odbioru ko�cowego ze 
wskazaniem tych wad w protokole odbioru ko�cowego i zakre�leniem odpowiedniego terminu do ich 
usuni�cia. 

8. W przypadku ujawnienia wad nienadaj�cych si� do usuni�cia: 
8.1. je�eli wady uniemo�liwiaj� u�ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiaj�cy mo�e ��da� wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy albo odst�pi� od umowy, 

8.2. je�eli wady nie uniemo�liwiaj� u�ytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiaj�cy mo�e dokona� odbioru po obni�eniu wynagrodzenia stosownie do utraconej warto�ci 
technicznej, u�ytkowej i estetycznej przedmiotu umowy. 

9. Odbiór ko�cowy zostanie stwierdzony na pi�mie w formie protokołu odbioru ko�cowego, według wzoru 
stanowi�cego zał�cznik nr 6 do umowy. 

10. Podpisanie protokołu odbioru ko�cowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za wady i usterki 
w okresie gwarancji jako�ci i r�kojmi. 

§ 10

Odbiór ostateczny 

1. Odbiór ostateczny nast�puje najpó�niej w dniu upływu okresu gwarancji jako�ci. 
2. Odbiór ostateczny powinien by� stwierdzony na pi�mie w formie protokołu podpisanego przez Strony. 

§ 11

Kierownik budowy i osoby po stronie Wykonawcy  
uczestnicz�ce w wykonaniu przedmiotu umowy

1. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w specjalno�ci konstrukcyjno – budowlanej w osobie: 
……………………………, telefon: ……………, e-mail: ………………………., posiadaj�cego 
uprawnienia budowlane nr …………….. z dnia …………… wydane przez …………………….. . 

2. Wykonawca powołuje Kierownika robót bran�owych w specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:…………, telefon: ………., e-
mail:…………………………….., posiadaj�cego uprawnienia budowlane nr …………….. z dnia 
…………… wydane przez ….................……………… 
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3. Wykonawca powołuje Kierownika robót bran�owych w specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci�gowych i kanalizacyjnych sanitarnych 
w osobie: .....…….............……, telefon: ………., e-mail: …………………………….. posiadaj�cego 
uprawnienia budowlane nr …………….. z dnia …….............……… wydane przez ………....…………. 

4. Zmiana Kierownika Budowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej 
Strony. Zmiana b�dzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawc�, �e osoba ta 
posiada kwalifikacje i dokumenty potwierdzaj�ce posiadane uprawnienia zawodowe. 

5. Kierownik Budowy zobowi�zany jest do wypełniania obowi�zków nało�onych na niego przepisami Prawa 
budowlanego, w tym do sporz�dzenia przed rozpocz�ciem robót planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa. 

6. Kierownik Budowy jest zobowi�zany do pisemnego powiadamiania Zamawiaj�cego o konieczno�ci 
istotnych odst�pie� od Dokumentacji. 

7. Kierownik Budowy pełni funkcje koordynatora sprawuj�cego nadzór nad przestrzeganiem zasad 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy robotach. 

8. W przypadku wyst�pienia zagro�enia dla zdrowia lub �ycia pracowników zarówno ze strony 
Zamawiaj�cego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik Budowy zobowi�zany jest niezwłocznie wezwa�
wła�ciwe jednostki ratownictwa, a tak�e niezwłocznie zawiadomi� przedstawiciela Zamawiaj�cego. 

9. Wykonawca informowa� b�dzie Zamawiaj�cego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nast�piły podczas realizacji niniejszej Umowy. 
Wykonawca umo�liwi Zamawiaj�cemu okresowe monitorowanie swoich działa� podczas realizacji 
Umowy i umo�liwi mu wst�p na teren terenu budowy. 

§ 12

Nadzór

1. Zamawiaj�cy do wykonania robót bran�owych powołuje ni�ej wymienionych Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego: 
bran�a budowlana 
1.1. w specjalno�ci konstrukcyjno – budowlanej w osobie: ……………………………, telefon: 

……………, e-mail: ………………………., posiadaj�cego uprawnienia budowlane nr 
…………….. z dnia …………… wydane przez …………………….. . 

bran�a elektryczna 
1.2. Zamawiaj�cy powołuje Inspektora Nadzoru robót bran�owych w specjalno�ci instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urz�dze� elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:…………, 
telefon: ………., e-mail:…………………………….., posiadaj�cego uprawnienia budowlane nr 
…………….. z dnia …………… wydane przez ….................……………… 

bran�a sanitarna 
1.3. Wykonawca Inspektora Nadzoru robót bran�owych w specjalno�ci instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz�dze� cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci�gowych i kanalizacyjnych 
sanitarnych w osobie: .....…….............……, telefon: ………., e-mail: …………………………….. 
posiadaj�cego uprawnienia budowlane nr …………….. z dnia …….............……… wydane przez 
………....…………. 

2. Zamawiaj�cy powołuje Koordynatora Umowy do bie��cych uzgodnie� w zakresie wykonywania 
przedmiotu umowy w osobie: 
2.1. ………………………… tel. …………………., e-mail: ……………………….. 
2.2. ………………………… tel. …………………., e-mail: ……………………….. 

3. Wyznaczony przez Zamawiaj�cego Inspektor Nadzoru b�dzie pełnił nadzór inwestorski w pełnym zakresie 
wynikaj�cym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z zastrze�eniem 
zawartym w ust. 4. 

4. Zamawiaj�cy o�wiadcza, �e Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania 
decyzji w zakresie zamówie� dodatkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) oraz nie jest umocowany do 
podejmowania decyzji w zakresie jakichkolwiek robót albo �wiadcze�, które wykraczaj� poza zakres 
Umowy. 

5. Wykonawca nie mo�e ��da� od Zamawiaj�cego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przed podj�ciem 
przez Zamawiaj�cego decyzji, o której mowa w ust. 4. 
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6. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowi�za�
wynikaj�cych z Umowy. 

7. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny i nieograniczony dost�p do terenu budowy. 
8. Osob� sprawuj�c� nadzór autorski jest autor Dokumentacji w osobie ....................................... 
9. Zmiana Inspektora Nadzoru i Koordynatora Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

§ 13

Podwykonawstwo8

1. Wykonawca mo�e zleci� wykonanie cz��ci robót podwykonawcom. Wykonawca jest zobowi�zany do 
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robót, prowadzonych przez 
Podwykonawców. 

2. Powierzenie robót podwykonawcom mo�liwe jest w sytuacji, je�eli Wykonawca zastrzegł to w swojej 
ofercie, w zakresie w tej ofercie wskazanym. 

3. Wykonawca mo�e zleci� wykonanie robót wył�cznie podwykonawcom maj�cym odpowiednie 
do�wiadczenie i kwalifikacje. 

4. Wykonawca jest zobowi�zany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiaj�cego na zawarcie umowy z 
Podwykonawc�, której przedmiotem s� roboty budowlane, w nast�puj�cym trybie: 
4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiaj�cemu, za po�rednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projekt umowy z Podwykonawc�; 
4.2. w terminie 3 dni od dnia zło�enia projektu umowy z Podwykonawc�, Zamawiaj�cy, podaj�c 

uzasadnienie, mo�e zgłosi� zastrze�enia do projektu umowy, co jest równoznaczne z odmow�
udzielenia zgody. Za dzie� zło�enia projektu umowy przez Wykonawc� uznaje si� dzie�
przedło�enia projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

4.3. projekt umowy z Podwykonawc� b�dzie uwa�any za zaakceptowany przez Zamawiaj�cego, je�eli 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w pkt 2, nie zgłosi do niego zastrze�e�. 

4.4. w przypadku zastrze�e�, o których mowa pkt. 2 Wykonawca mo�e ponownie przedstawi� projekt 
umowy z Podwykonawc� w powy�szym trybie, uwzgl�dniaj�c w cało�ci zastrze�enia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiaj�cego; 

5. Zawarcie umowy z Podwykonawc�, której przedmiotem s� roboty budowlane, mo�e nast�pi� wył�cznie po 
akceptacji jej projektu przez Zamawiaj�cego, a przyst�pienie do jej realizacji przez Podwykonawc� mo�e 
nast�pi� wył�cznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiaj�cego. 

6. Ka�da umowa z Podwykonawc� musi zawiera� w szczególno�ci: 
6.1. zakres robót, dostaw lub usług przewidzianych do wykonania; 
6.2. termin ich realizacji; 
6.3. wysoko�� wynagrodzenia Podwykonawcy; 
6.4. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, nie dłu�szy ni� 30 dni od dor�czenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzaj�cych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej; 

6.5. tryb rozwi�zania umowy z Podwykonawc� w przypadku rozwi�zania przedmiotowej umowy; 
6.6. postanowienia o obowi�zku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiaj�cego i Wykonawcy na zawarcie 

umowy przez Podwykonawc� z dalszymi podwykonawcami. 
7. Umowa z Podwykonawc� nie mo�e zawiera� postanowie�: 

7.1. uzale�niaj�cych uzyskanie przez Podwykonawc� zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiaj�cego wynagrodzenia Wykonawcy; 

7.2. uzale�niaj�cych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc� Podwykonawcy, od zwrotu 
Zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiaj�cego. 

8. Wykonawca niezwłocznie przekazuje Zamawiaj�cemu po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem kopi�
umowy zawartej z Podwykonawc�, której przedmiotem s� roboty budowlane, jednak nie pó�niej ni� w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Umowa z podwykonawc� b�dzie uwa�ana za zaakceptowan� przez Zamawiaj�cego, je�eli Zamawiaj�cy w 
terminie 7 dni od dnia przedło�enia kopii umowy nie zgłosi do niej pisemnego sprzeciwu. 

10. W przypadku, gdy tre�� umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane, nie 
odpowiada tre�ci projektu umowy, zaakceptowanego przez Zamawiaj�cego, na zasadach okre�lonych w 

                                                           
8 o ile zostało wskazane w Ofercie Wykonawcy   
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niniejszym paragrafie, Zamawiaj�cy, w terminie 3 dni od przedło�enia kopii umowy, zgłosi Wykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedło�onej umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca nie mo�e poleci� Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem s� roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiaj�cego. 

12. Wykonawca przedło�y Zamawiaj�cemu po�wiadczon� za zgodno�� z oryginałem kopi� zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem s� roboty budowlane stanowi�ce cz��� przedmiotu Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wył�czeniem umów o podwykonawstwo o warto�ci mniejszej ni� 0,5 
% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku gdy termin zapłaty 
wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłu�szy ni� okre�lony w ust. 6.4, Zamawiaj�cy 
informuje o tym Wykonawc� i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wyst�pienia o zapłat� kary umownej.  

13. Wykonawca przedło�y wraz z kopi� umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru S�dowego 
Podwykonawcy, b�d� inny dokument wła�ciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzaj�cy, 
�e osoby zawieraj�ce umow� w imieniu Podwykonawcy posiadaj� uprawnienia do jego reprezentacji. 

14. Przy ka�dorazowej zmianie umowy o podwykonawstwo, stosuje si� odpowiednio przepisy niniejszego 
paragrafu. 

15. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okoliczno�ciami faktycznymi lub prawnymi 
potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowi�zek niezwłocznego zgłoszenia takiej potrzeby 
Zamawiaj�cemu. Jednocze�nie Wykonawca wska�e Zamawiaj�cemu nowego Podwykonawc� w trybie 
okre�lonym w niniejszym paragrafie. 

16. Zamawiaj�cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za zawarcie umowy z Podwykonawc�, z pomini�ciem trybu, o 
którym mowa w niniejszym paragrafie. Skutki wynikaj�ce z tak zawartej umowy obci��aj� Wykonawc�. 

17. Zamawiaj�cy mo�e za��da� od Wykonawcy niezwłocznego usuni�cia z Terenu budowy Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo, zaakceptowana 
przez Zamawiaj�cego, lub mo�e usun�� takiego Podwykonawc� lub dalszego podwykonawc� na koszt 
Wykonawcy. 

18. Zamawiaj�cy ma prawo domaga� si� zmiany Podwykonawcy, a Wykonawca zobowi�zany jest 
niezwłocznie zapewni� odpowiednie zast�pstwo w szczególno�ci w przypadku: 
18.1. nie przestrzegania przepisów bhp i ppo�.; 
18.2. realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 
18.3. opó�nienia robót wzgl�dem harmonogramu robót. 

19. Zamawiaj�cy ma prawo ��dania usuni�cia z terenu realizacji umowy ka�dego z Podwykonawców, których 
zachowanie lub jako�� wykonanej pracy uwa�a za niewła�ciwe. 

20. Zlecenie przez Wykonawc� cz��ci robót Podwykonawcom nie wpływa na zobowi�zania Wykonawcy 
wzgl�dem Zamawiaj�cego za wykonane robót. 

21. Wykonawca zobowi�zany jest do zapłaty wynagrodzenia nale�nego Podwykonawcy z zachowaniem 
terminów okre�lonych umow� o podwykonawstwo, zaakceptowan� przez Zamawiaj�cego. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za szkod� mog�c� wynikn�� dla Zamawiaj�cego z tytułu 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawców. 

23. Wszelkie postanowienia dotycz�ce Podwykonawców stosuje si� odpowiednio do dalszych 
podwykonawców. 

24. Realizacja robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno�ci za wykonanie 
obowi�zków wynikaj�cych z Umowy oraz z obowi�zuj�cych przepisów prawa. 

25. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników oraz innych osób, którymi b�dzie si� posługiwał przy realizacji 
przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

§ 14
Przekazanie terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiaj�cego dokonane b�dzie z chwil� podpisania przez 
Strony protokołu przekazania terenu budowy, według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 5 do umowy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca uzna, �e przekazany teren budowy jest dla niego niewystarczaj�cy do 
zorganizowania zaplecza budowy musi zapewni� sobie niezb�dny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z 
tym zwi�zane ponosi wył�cznie Wykonawca. 
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3. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zb�dnej zwłoki wykona wszelkie prace zwi�zane z 
zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, niezb�dnych do rozpocz�cia i 
realizacji robót w sposób zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Z chwil� podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, całkowita odpowiedzialno�� za 
teren budowy przechodzi na Wykonawc� i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru ko�cowego. 

5. W szczególno�ci Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
5.1. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpo�arowych; 
5.2. wła�ciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajduj�cych si� na nim obiektów oraz urz�dze�

budowlanych; 
5.3. usuni�cie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy; 
5.4. usuni�cie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy budowlanej, a w 

szczególno�ci ponosi odpowiedzialno�� za pokrycie strat powstałych na skutek zniszczenia urz�dze�
budowlanych oraz odpowiedzialno�� odszkodowawcz� za uszczerbek na zdrowiu lub �yciu 
pracowników Wykonawcy i podwykonawców. 

§ 15
Utrzymanie porz�dku na terenie budowy 

1. W okresie realizacji robót Wykonawca ma obowi�zek utrzymania terenu budowy w nale�ytym porz�dku, 
przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane zb�dne urz�dzenia budowlane, nadwy�ki 
materiałów itp. Wykonawca zobowi�zuje si� niezwłocznie usuwa� z terenu budowy wszelkie �mieci, gruz, 
odpady lub inne pozostało�ci. 

2. Wykonawca zobowi�zuje si� do utrzymania w porz�dku otaczaj�cych teren budowy nieruchomo�ci, ulic i 
dróg dojazdowych. Przez utrzymanie porz�dku rozumie si� usuni�cie wszelkich odpadów i nieczysto�ci 
zalegaj�cych na wskazanych terenach na skutek prowadzenia robót. Utrzymanie porz�dku obejmuje 
równie� doprowadzenie naruszonej przez działania Wykonawcy powierzchni ulic i dróg publicznych do 
stanu sprzed rozpocz�cia robót. 

3. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawc� powy�szych zapisów, Zamawiaj�cy wezwie go do usuni�cia 
narusze� porz�dku, wyznaczaj�c w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy ni� 3 dni robocze. W razie 
niezastosowania si� Wykonawcy do wezwania Zamawiaj�cego, Zamawiaj�cy mo�e powierzy� uprz�tni�cie 
terenów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 osobie trzeciej. Koszty uprz�tni�cia obci��� Wykonawc�. 

4. Najpó�niej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ko�cowego, 
Wykonawca oczy�ci teren budowy usuwaj�c swój sprz�t, urz�dzenia budowlane, odpady, pozostało�ci po 
robotach oraz uporz�dkuje teren budowy i teren z nim s�siaduj�cy zaj�ty lub u�ytkowany przez 
Wykonawc�, przygotowuj�c go do przekazania Zamawiaj�cemu w stanie czystym i nie budz�cym 
jakichkolwiek zastrze�e�. 

§ 16
Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca przygotowuje Dokumentacj� powykonawcz� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa 
oraz odzwierciedlaj�c i dokumentuj�c stan faktyczny wykonania robót. 

2. Dokumentacja powykonawcza kompletowana b�dzie przez Wykonawc� sukcesywnie, wraz z post�pem 
robót oraz odbiorami robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu. 

3. Dokumentacja powykonawcza b�dzie udost�pniana Zamawiaj�cemu na ka�de ��danie w trakcie 
obowi�zywania Umowy. 

4. Skompletowana Dokumentacja powykonawcza b�dzie przekazana Zamawiaj�cemu w wersji papierowej w 
2 egzemplarzach, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1.15 oraz w wersji elektronicznej. 

§ 17
Gwarancja jako�ci i r�kojmia

1. Wykonawca udziela r�kojmi na poszczególne roboty, jak i na cało�� przedmiotu umowy. 
2. Uprawnienia z tytułu r�kojmi wygasaj� po upływie 3 lat, licz�c od dnia podpisania protokołu odbioru 

ko�cowego. 
3. Bieg okresu r�kojmi rozpoczyna si� w dniu podpisania protokołu odbioru ko�cowego. 
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4. Zamawiaj�cy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszcze� z tytułu r�kojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

5. Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na cało�� przedmiotu umowy ……. - miesi�cznej gwarancji 
jako�ci (zgodnie z ofert� Wykonawcy). 

6. Bieg okresu gwarancji jako�ci rozpoczyna si� w dniu podpisania protokołu odbioru ko�cowego. 
7. W okresie udzielonej gwarancji jako�ci Wykonawca zobowi�zuje si� do usuni�cia ujawnionych wad lub 

usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiaj�cego. O 
wadach lub usterkach, które ujawniły si� w okresie gwarancji jako�ci Zamawiaj�cy zobowi�zany jest 
zawiadomi� Wykonawc� w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

8. Dopuszcza si� zgłoszenie wad lub usterek drog� faksow� (nr ………………………….) oraz mailow�
(adres e-mail ………………) przy czym ka�dorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, 
potwierdzone zostanie na pi�mie przez Zamawiaj�cego. 

9. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemo�liwi� ich usuni�cie w 
terminie okre�lonym w ust. 7, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiaj�cym nowy termin ich 
usuni�cia. 

10. Ust�p 7 - 9 stosuje si� odpowiednio do usuwania wad z tytułu r�kojmi. 
11. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nast�pi komisyjny przegl�d techniczny przedmiotu umowy. Z 

przegl�du tego sporz�dzony zostanie protokół podpisany przez Strony. 
12. W przypadku nie przyst�pienia do wykonywania napraw w ramach r�kojmi lub gwarancji jako�ci lub 

opó�nienia w ich wykonywaniu Zamawiaj�cy ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 18

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowi�zany jest zawrze� i utrzyma� na swój własny koszt umow� ubezpieczenia 
odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody wyrz�dzone w zwi�zku z realizacj� przedmiotu umowy, 
uwzgl�dniaj�c� poni�sze warunki: 
1.1. ubezpieczone b�d� szkody rzeczowe i osobowe wyrz�dzone osobom trzecim oraz nast�pstwa tych 

szkód b�d�ce nast�pstwem wypadków, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, 
a roszczenia z tytułu szkód b�d�cych nast�pstwem tych wypadków b�d� mogły by� zgłoszone przed 
upływem terminu przedawnienia; 

1.2. suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie b�dzie ni�sza ni� warto�� umowy na jeden i wszystkie 
wypadki. 

2. Wykonawca przed przej�ciem terenu budowy obowi�zany jest przedło�y� Zamawiaj�cemu potwierdzon�
za zgodno�� z oryginałem kopi� umowy ubezpieczenia lub polisy. Wykonawca dostarczy dowody opłaty 
składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia i b�dzie zobowi�zany do dostarczenia 
potwierdze� ka�dej kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 dni od wymaganego terminu dokonania 
zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiaj�cego. 

§ 19

Odst�pienie od umowy

1. Zamawiaj�cy jest uprawniony do odst�pienia od umowy z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy bez 
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 
1.1. opó�nienia Wykonawcy w rozpocz�ciu wykonywania robót o co najmniej 30 dni, od daty 

przekazania terenu budowy; 
1.2. wyst�pienia wad przedmiotu umowy nienadaj�cych si� do usuni�cia, uniemo�liwiaj�cych jego 

u�ytkowanie. 
2. Zamawiaj�cy jest uprawniony do odst�pienia od umowy z przyczyn le��cych po stronie Wykonawcy, po 

wyznaczeniu dodatkowego terminu, je�li Wykonawca: 
2.1. zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie le��cych po stronie Zamawiaj�cego, za wyj�tkiem 

przyczyn spowodowanych sił� wy�sz�, za� przerwa ta trwa dłu�ej ni� 7 dni; 
2.2. narusza okre�lone w umowie zasady zawierania umów z podwykonawcami; 
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2.3. nie usun�ł wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o którym mowa w § 9 
ust. 7 umowy; 

2.4. wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, 
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, u�ywa materiałów i urz�dze� nie posiadaj�cych 
dopuszczenia do stosowania lub nienale�ycie wykonuje swoje zobowi�zania umowne, a tak�e zalega 
b�d� opó�nia si� z zapłat� wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, 

3. Zamawiaj�cy ma prawo odst�pienia od umowy w przypadku wstrzymania przez Kierownika Robót, w 
trybie art. 22 Prawa budowlanego, wykonania robót. 

4. Zamawiaj�cy ma prawo odst�pienia od umowy w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadło�ci 
lub likwidacji Wykonawcy. 

5. Zamawiaj�cy ma prawo odst�pienia od umowy w przypadku gdy wzgl�dem Wykonawcy zostanie 
rozpocz�te post�powanie naprawcze lub egzekucyjne b�d� zostanie wydany nakaz zaj�cia maj�tku. 

6. Zamawiaj�cy uprawniony jest zło�y� o�wiadczenie o odst�pieniu od umowy w terminie 10 dni licz�c od 
dnia, w którym wyst�piła okoliczno�� uzasadniaj�ca odst�pienie od umowy. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno�ci powoduj�cej, �e wykonanie Umowy nie le�y w interesie 
publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj�cemu przysługuje 
prawo odst�pienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzi�cia wiadomo�ci o tych okoliczno�ciach. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 5 i 7, Wykonawca mo�e jedynie ��da� wynagrodzenia nale�nego 
mu z tytułu wykonania cz��ci przedmiotu umowy. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo odst�pienia od umowy w przypadku zwłoki przez Zamawiaj�cego w 
zapłacie wynagrodzenia, o co najmniej 30 dni w stosunku do ustalonych terminów zapłaty. 

10. O odst�pieniu od umowy Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� Zamawiaj�cego pisemnie, w terminie 
3 dni po upływie 30 dnia zwłoki. Wszelkie skutki zwi�zane z odst�pieniem nast�puj� w terminie 
wskazanym w o�wiadczeniu o odst�pieniu, jednak nie krótszym ni� 5 dni od dnia, w którym Zamawiaj�cy 
otrzymał o�wiadczenie. 

11. W przypadku odst�pienia od Umowy przez któr�kolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowi�zany do: 
11.1. sporz�dzenia przy udziale Zamawiaj�cego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i 

urz�dze� znajduj�cych si� na terenie budowy według stanu na dzie� odst�pienia, pod kontrol�
przedstawiciela Zamawiaj�cego. W przypadku gdy Wykonawca nie sporz�dzi ww. protokołu, 
Zamawiaj�cy ma prawo zleci� jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przysługuje 
prawo do zmiany jego ustale�; 

11.2. zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urz�dze� znajduj�cych si� na terenie budowy, w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiaj�cym, na koszt Strony z powodu której od umowy odst�piono; 

11.3. pisemnego wezwania Zamawiaj�cego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym 
terminie. 

12. W przypadku odst�pienia od Umowy przez któr�kolwiek ze Stron Zamawiaj�cy jest zobowi�zany do: 
12.1. dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczaj�cych; 
12.2. przej�cia terenu budowy; 
12.3. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonan� cz��� przedmiotu umowy. 

13. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczaj�cych stosuje si� odpowiednio postanowienia umowy 
dotycz�ce odbioru ko�cowego. 

14. Odst�pienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

§ 20

Kary umowne i odpowiedzialno�
 odszkodowawcza

1. W przypadku opó�nienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 3, Wykonawca 
zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy, za ka�dy 
dzie� opó�nienia chyba �e opó�nienie wynikło z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego. 

2. W przypadku opó�nienia w usuni�ciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jako�ci i r�kojmi, 
chyba �e wynikło ono z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, Wykonawca zapłaci kar� umown�
w wysoko�ci 0,05 % wynagrodzenia okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia. 

3. W przypadku opó�nienia w usuni�ciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ko�cowego, chyba �e 
wynikło ono z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, Wykonawca zapłaci kar� umown� w 
wysoko�ci 0,05 % wynagrodzenia okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia. 
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4. W przypadku opó�nienia w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 18 ust. 2, chyba �e wynikło ono 
z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, Wykonawca zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 0,01 % 
wynagrodzenia okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne: 
5.1. za brak zapłaty wynagrodzenia nale�nego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,1 % 

wynagrodzenia brutto okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy za ka�de dokonanie przez Zamawiaj�cego 
bezpo�redniej płatno�ci na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

5.2. za nieterminow� zapłat� wynagrodzenia nale�nego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
0,1 % wynagrodzenia brutto okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy za ka�dy dzie� zwłoki od dnia upływu 
terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

5.3. za nieprzedło�enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s�
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre�lonego w 
§ 7 ust. 1 umowy za ka�dy nieprzedło�ony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

5.4. za nieprzedło�enie po�wiadczonej za zgodno�� z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy za ka�d�
nieprzedło�on� kopi� umowy lub jej zmiany, 

5.5. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiaj�cego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiaj�cego terminie, w 
wysoko�ci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy, za ka�dy przypadek 
niedokonania zmiany umowy. 

6. W przypadku opó�nienia w wykonywaniu innych zobowi�za� niepieni��nych wynikaj�cych z umowy, 
chyba �e wynikło ono z przyczyn le��cych po stronie Zamawiaj�cego, Wykonawca zapłaci kar� umown�
w wysoko�ci 0,01 % wynagrodzenia okre�lonego w § 7 ust. 1 umowy, za ka�dy dzie� opó�nienia. 

7. W przypadku ujawnienia wad nienadaj�cych si� do usuni�cia, uniemo�liwiaj�cych wła�ciwe u�ytkowanie 
przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 20 % wynagrodzenia okre�lonego w § 
7 ust. 1 umowy. 

8. W przypadku odst�pienia od umowy przez któr�kolwiek ze Stron, z przyczyn le��cych po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci kar� umown� w wysoko�ci 20 % wynagrodzenia okre�lonego w § 7 ust. 
1 umowy. 

9. Kary umowne okre�lone w § 20 niniejszej umowy mog� podlega� ł�czeniu w przypadku ł�cznego 
wyst�pienia zasadno�ci ich nało�enia. 

10. Ka�da ze Stron w przypadku nało�enia kary zobowi�zana jest do pisemnego powiadomienia drugiej Strony 
o jej nało�eniu wraz ze stosownym uzasadnieniem. 

11. W przypadku szkody przenosz�cej wysoko�� zastrze�onej kary umownej Zamawiaj�cy mo�e dochodzi�
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

12. Kwot� kary umownej nale�y wpłaci� na konto ………………………….... Za dat� wpłaty uwa�a si� dzie�
uznania rachunku Zamawiaj�cego. 

13. W przypadku nie dokonania zapłaty nało�onych kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wezwania do zapłaty, kwoty te staj� si� wymagalne. Zamawiaj�cy ma prawo do potr�cania kar umownych 
z nale�nego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nale�ytego wykonania umowy bez potrzeby 
uzyskania zgody Wykonawcy. 

14. Zapłata kary, jej potr�cenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowi�zku zako�czenia robót oraz 
wykonania pozostałych zobowi�za� umownych. 

15. Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� odszkodowawcz� na zasadach ogólnych prawa cywilnego za 
szkody wyrz�dzone osobom trzecim w zwi�zku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 21

Siła wy�sza

1. �adna ze Stron nie b�dzie ponosi� okre�lonej w umowie odpowiedzialno�ci za niewykonanie lub 
nienale�yte wykonanie swoich zobowi�za� w razie, gdy udowodni, �e: 
1.1. niewykonanie lub nienale�yte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym i 

niespodziewanym zdarzeniem zewn�trznym, niezale�nym od jej woli; 
1.2. nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci przewidzie�

zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1); 
1.3. nie mogła przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci unikn�� b�d� przezwyci��y� tego zdarzenia lub 

jego skutków. 
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Zdarzenia takie b�d� okre�lone jako „Siła wy�sza”.  
2. W przypadku, gdy Siła wy�sza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stron� cało�ci 

lub cz��ci zobowi�za�, Strona ta b�dzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja 
danego zobowi�zania nie jest mo�liwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne 
powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemo�no�ci spełnienia �wiadczenia. 

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalno�� i wykona ci���ce na niej zobowi�zania tak szybko, jak 
b�dzie to mo�liwe, jednocze�nie dokładaj�c najwy�szej staranno�ci w celu jak najszybszego usuni�cia 
przeszkód wykonania. 

§ 22

Poufno�


1. Wykonawca jest zobowi�zany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez wzgl�du na 
form� ich utrwalenia, stanowi�cych tajemnic� prawnie chronion� Zamawiaj�cego, uzyskanych w trakcie 
wykonywania umowy. 

2. W szczególno�ci Wykonawca jest zobowi�zany zachowa� w tajemnicy pozyskane od Zamawiaj�cego 
informacje dotycz�ce rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno - systemowej sieci oraz 
stosowanych zabezpiecze�. 

3. Uzyskane przez Wykonawc�, w zwi�zku z wykonywaniem umowy, informacje nie mog� by�
wykorzystane do innego celu, ni� do realizacji umowy. 

4. Zobowi�zanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
4.1. stały si� publicznie dost�pne bez naruszenia przez Wykonawc� postanowie� umów; 
4.2. były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiaj�cego i nie były obj�te zobowi�zaniem do 

zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu; 
4.3. podlegaj� ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

5. W terminie 5 dni roboczych od rozwi�zania lub wyga�ni�cia umowy Wykonawca zobowi�zany jest do 
zwrotu Zamawiaj�cemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawieraj�cych informacj� stanowi�c�
tajemnic� Zamawiaj�cego, jakie otrzymał lub wytworzył w zwi�zku z wykonywaniem umowy, za 
wyj�tkiem jednej kopii ww. materiałów niezb�dnych do ewentualnego dochodzenia roszcze�, które zostan�
zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszcze�. Wykonawca zapewni tym materiałom ochron� w 
stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie 
zwrotu ww. materiałów dokumentuje si� w protokole, który podpisuj� Zamawiaj�cy i Wykonawca. 
Niezwłocznie po upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszcze� Wykonawca informuje pisemnie 
Zamawiaj�cego o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszcze�. 

6. Osoby wykonuj�ce zadania w zwi�zku z realizacj� umowy na terenie budynków, pomieszcze� lub cz��ci 
pomieszcze� u�ytkowanych przez Zamawiaj�cego s� zobowi�zane do przestrzegania obowi�zuj�cych u 
Zamawiaj�cego uregulowa� wewn�trznych dotycz�cych bezpiecze�stwa informacji. Wszystkie osoby 
bior�ce udział w realizacji przedmiotu umowy zostan� poinformowane o poufnym charakterze informacji 
oraz zobowi�zane do zachowania ich w poufno�ci. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za 
wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wł�cznie z odpowiedzialno�ci� materialn�. 

7. Zamawiaj�cy zastrzega sobie mo�liwo�� dochodzenia roszcze� wobec Wykonawcy, w wypadku 
wyrz�dzenia przez niego szkód Zamawiaj�cemu lub osobom trzecim, b�d�cych wynikiem naruszenia 
bezpiecze�stwa informacji, na zasadach okre�lonych w kodeksie cywilnym. 

8. W szczególno�ci Wykonawca (oraz jego pracownicy) zobowi�zany jest do zachowania poufno�ci 
wszelkich danych organizacyjnych, handlowych oraz informacji zawieraj�cych dane osobowe, w tym 
informacji ustnych przekazanych przez klientów Zamawiaj�cego, które weszły w jego posiadanie, a które 
dotycz� Zamawiaj�cego lub s� zwi�zane z zadaniami jakie Zamawiaj�cy wykonuje w interesie 
publicznym, w szczególno�ci wszelkie dokumenty zawieraj�ce dane osobowe Wykonawca zobowi�zany 
jest bezzwłocznie zwróci� do Zamawiaj�cego z zachowaniem poufno�ci (klauzula poufno�ci). 

9. W przypadku znalezienia gdziekolwiek w budynku lub obok niego jakichkolwiek dokumentów, 
elektronicznych no�ników informacji lub innych rzeczy słu��cych utrwalaniu lub przekazywaniu danych, 
Wykonawca /jego pracownicy/ zobowi�zuje si�: 
9.1. do zabezpieczenia ich poprzez zgromadzenie w jednym miejscu tak, aby nie groziło im uszkodzenie, 
9.2. o zaistniałym fakcie Wykonawca /jego pracownik/ bezzwłocznie informuje wła�ciw� osob� do 

kontaktu lub po godzinach pracy urz�du - pracownika ochrony w danym budynku, 
9.3. powstrzyma� od jakichkolwiek czynno�ci zmierzaj�cych do zapoznania si� z tre�ci� znalezionych 

rzeczy lub dokumentów, jak te� od ich kopiowania b�d� innego sposobu powielania ich tre�ci. 
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10. W wypadku, gdy do realizacji przedmiotu umowy niezb�dne b�dzie dalsze powierzenie podwykonawcy 
informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zapisy § 22 ust. 1-9 umowy stosuje si�
odpowiednio w stosunku do podwykonawcy. 

§ 23

Powiadomienia

1. Wszelka korespondencja pomi�dzy Stronami b�dzie kierowana pod ni�ej wskazane adresy: 
1.1. Zamawiaj�cy: Zakład Ubezpiecze� Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-

600 Radom, fax ……………., tel. …………….., e-mail: ………………………….. 
1.2. Wykonawca ………………….… pełny adres…………, fax (…..) …….…….., tel. (.….) …….…., 

e-mail: ….................……@…….......... 
2. Koordynatorem umowy po stronie Zamawiaj�cego jest : 

2.1. ………………………… tel. 48 …………………., e-mail: ………………………………… 
3. Koordynatorem umowy po stronie Wykonawcy jest: 

…………………………………………………………… 
tel. …………………………………  
e-mail………………………………  

4. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, b�dzie uwa�ana za prawidłowo dostarczon� w dniu osobistego 
dor�czenia lub w dniu potwierdzenia dor�czenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania powiadomienia faksem lub mailem w przypadku 
niezwłocznego potwierdzenia powiadomienia w formie pisemnej. 

5. Strony zobowi�zuj� si� do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o ka�dej zmianie adresów, o 
których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, i� poczta wysłana na poprzedni adres została skutecznie 
dor�czona. 

6. Strony zobowi�zuj� si� do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o ka�dej zmianie adresu 
swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa powy�ej nie stanowi� zmiany umowy. 

7. Zmiana osób reprezentuj�cych Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowi� zmiany umowy, ale 
wymagaj� pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

§ 24

Rozwi�zywanie sporów

Strony ustalaj�, �e spory wynikaj�ce z niniejszej umowy b�d� rozstrzygane w drodze polubownych rokowa�. W 
przypadku nierozwi�zania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod 
rozstrzygni�cie s�du wła�ciwego miejscowo dla siedziby Oddziału ZUS w Radomiu.  

§ 25

Zmiana umowy

1. Z zastrze�eniem wyj�tków przewidzianych umow� zmiany tre�ci umowy dokonywane b�d� za zgod� obu 
Stron aneksem do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewa�no�ci. 

2. Zmiana postanowie� niniejszej umowy w stosunku do tre�ci oferty Wykonawcy, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy jest mo�liwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrze�eniem, i�
zmiany te nie wykraczaj� poza okre�lenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz Strony umowy wyraziły zgod� na wprowadzenie zmian. Wyst�pienie 
którejkolwiek z okoliczno�ci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowi�zania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 

3. Niezale�nie od tre�ci innych zapisów umowy, zmiana postanowie� umowy w stosunku do tre�ci oferty 
Wykonawcy jest mo�liwa w przypadku wyst�pienia któregokolwiek z nast�puj�cych przypadków: 
3.1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególno�ci: 

3.1.a. sił� wy�sza uniemo�liwiaj�ca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umow�
3.1.b. warunkami pogodowymi uniemo�liwiaj�cymi prowadzenie robót zgodnie z ustalon�

technologi�, 
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3.1.c. niemo�liwymi wcze�niej do przewidzenia brakami w Dokumentacji, 
3.1.d. przerwaniem prac przez wła�ciwe organy administracji rz�dowej i samorz�dowej albo jako 

wykonanie prawomocnego orzeczenia s�du, za co nie mo�na przypisa� winy Wykonawcy, 
3.1.e. konieczno�ci� wykonania cz��ci robót inn� technologi� ni� zało�ona w Dokumentacji. 
3.1.f. ograniczeniami i uwarunkowaniami wewn�trznymi, które maj� wpływ na wykonanie 

zamówienia. 
3.2. zmiany sposobu wykonywania umowy lub zmniejszenia zakresu umowy, czego nie mo�na było 

przewidzie� w chwili zawarcia umowy, 
3.3. zmiany przepisów prawa, maj�cej wpływ na zobowi�zania stron wynikaj�ce z umowy – tylko w 

zakresie uzasadnionym zmian� tych przepisów. 
4. Ka�da ze Stron powołuj�c si� na okoliczno�ci, o których mowa w ust. 3 pkt 1), 2) i 3) zobowi�zana jest 

poinformowa� drug� Stron� o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia. 

§ 26

Postanowienia ko�cowe

1. Umowa wchodzi w �ycie w dniu jej podpisania. 
2. Niniejsz� umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, dwóch dla Zamawiaj�cego i 

jednym dla Wykonawcy. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsz� umow� maj� zastosowanie: 

3.1. wła�ciwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 380 ze zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

3.2. wła�ciwe przepisy ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.) 
wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

3.3. wła�ciwe przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie� publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015r. 
poz. 2164 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

4. Poszczególne tytuły zastosowano w umowie jedynie dla przejrzysto�ci i nie maj� one wpływu na 
interpretacj� umowy. 

5. Integraln� cz��� umowy stanowi� jej zał�czniki. 
Zał�cznik nr 1 Oferta wykonawcy,

Zał�cznik nr 2 Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(STWiOR) – wersja elektroniczna

Zał�cznik nr 3 Wytyczne Zamawiaj�cego do Harmonogramu robót, 
Zał�cznik nr 4 Wykaz robót, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom (zgodnie z ofert�

Wykonawcy),

Zał�cznik nr 5 Protokół przekazania terenu budowy. 
Zał�cznik nr 6 Protokół odbioru ko�cowego / ostatecznego 

 ZAMAWIAJ�CY WYKONAWCA 
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Zał�cznik nr 3 do umowy 

WYTYCZNE ZAMAWIAJ
CEGO DO HARMONOGRAMU ROBÓT 

Wykonawca, sporz�dzi harmonogram w oparciu o ni�ej wymienione zało�enia:
• Prace b�d� prowadzone w czynnym obiekcie. Prowadzone prace nie mog� znacz�co utrudnia� pracy 

Inspektoratu ZUS w Grójcu. Praca Inspektoratu ZUS w Grójcu odbywa si� w dni robocze w godzinach 
od 7:00 do 15:30 za wyj�tkiem poniedziałków, kiedy praca odbywa si� do godziny 17:00.

• Wykonawca prace wewn�trz obiektu mo�e wykonywa� do godz. 22:00. Wykonawca nie mo�e 
blokowa� wej�cia do budynku Inspektoratu ZUS w Grójcu w czasie godzin jego otwarcia tj.: w dni 
pracuj�ce w godzinach od 7:00 do 15:30.

• Roboty w zakresie wymiany systemu sygnalizacji po�aru, na wydzielenie  po�arowe kl. schodowej 
oraz wymian� klapy oddymiaj�cej i wymian� starych hydrantów na wymagane przepisami  hydranty 
DN 25 z w��ami półsztywnymi mo�na wykonywa� przez cały dzie�.

• Prace zwi�zane z wykonywaniem w/w robót mog� by� wykonywane w godzinach od 15:30 do 22:00
oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, do godz. 17:00. Wykonawca ma obowi�zek posprz�ta�
pomieszczenia, tak aby, na drugi dzie� w pomieszczeniach, w których wykonywane były roboty, 
mo�na było normalnie rozpocz�� prac�.
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Zał�cznik nr 5 do umowy / 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY 
I. 

Komisja w składzie : 

Przekazuj�cy ................................................................................................................................................................................ 

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

reprezentowany przez: 

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

2. .................................................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................................................................... 

Przyjmuj�cy ................................................................................................................................................................................ 

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

reprezentowany przez: 

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

2. .................................................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................................................................... 

przy udziale osób: 

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

2. .................................................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................................................... 

4. .................................................................................................................................................................................... 

Dokonała w dniu ...................................................................... przegl�du miejsca realizacji zadania budowlanego pod nazw�

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

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

 i uznała, �e plac budowy spełnia warunki okre�lone obowi�zuj�cymi przepisami jako miejsce realizacji zadania. 

II. 

Wykonawca przyjmuje plac budowy i zobowi�zuje si� do jego wykorzystania na cele budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego i zapisami umowy, przyjmuj�c pełn� odpowiedzialno�� za 

ewentualne skutki wynikłe z nie przestrzegania tych przepisów w trakcie sprawowania dozoru nad przedmiotowym placem 

budowy. 

III. 

Plac budowy stanowi miejsce ograniczone ................................................................................................................................. 

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

IV. 

Punkt poboru wody znajduje si� ................................................................................................................................................. 

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

V. 

Punkt poboru energii znajduje si� ............................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
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VI. 

Zamawiaj�cy przekazał wykonawcy dokumentacj�: 

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

2. .................................................................................................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................................................................................................. 

4. .................................................................................................................................................................................................. 

5. .................................................................................................................................................................................................. 

VII. 

Za prawidłowe zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji zadania odpowiada: 

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

VIII. 

Za utrzymanie w pełnej sprawno�ci eksploatacyjnej przekazanych urz�dze� i uzbrojenia odpowiada: 

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

IX. 

Opis stanu istniej�cego: ............................................................................................................................................................... 

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

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

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

X. 

Inne ustalenia i uzgodnienia dot. przekazania placu budowy: .................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

XI. 

Przyjmuj�cy zobowi�zuje si� do zwrotu niniejszego placu budowy po zako�czeniu realizacji umowy 

...................................................................... w stanie nie pogorszonym, a wszelkie uszkodzenia, powstałe z winy 

przejmuj�cego w okresie realizacji tej umowy, zostan� usuni�te staraniem i na koszt przejmuj�cego. 

PODPISY 

 Przekazuj�cy: Przyjmuj�cy: 

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

2. ...........................................................     2. ........................................................... 

3. ...........................................................    3. ........................................................... 

4. ...........................................................    4. ........................................................... 

Przy udziale osób: 

1. .……………………………… 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ………………………………. 
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Zał�cznik nr 6 do umowy / 
Zał�cznik Nr 9 

do Instrukcji realizacji zada� budowlanych  
uj�tych w Planie rzeczowo-finansowym działalno�ci Zakładu  

w zakresie budowy i zakupów �rodków trwałych

PROTOKÓŁ ODBIORU KO	COWEGO 

sporz�dzony dnia  .........................r. w sprawie 

odbioru  ko�cowego zadania budowlanego p.n. 

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

w  ........................................................

CZ���  I 

Skład komisji i wykaz dokumentów 

1.   Komisja zwołana przez 
............................................................................................................................................................................................. 

(nazwa inwestora, adres) 

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

pismem ........................ z dnia ................................ na podstawie zgłoszenia Wykonawcy 

o gotowo�ci do odbioru pismem ................................ z dnia ............................. zebrała si� w nast�puj�cym składzie: 

1.1. Przewodnicz�cy: ................................................................................................................................................................... 
(imi�, nazwisko, funkcja) 

działaj�cy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ............................................................................................. 

.......................................................................................................................................... z dnia ........................................ 

1.2. Członkowie: 

a) Przedstawiciele Inwestora ............................................................................................. 
(imi�, nazwisko, funkcja) 

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

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

b) Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy: 

     Generalny Wykonawca ............................................................................................ 
(imi�, nazwisko) 

     Kierownik budowy .................................................................................................. 
(imi�, nazwisko) 

c) Kierownicy Robót Podwykonawców: 

.......................................................................................................................................... 
 (bran�a, firma, imi�, nazwisko) 

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

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

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

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

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



Strona 47 z 50 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpiecze� Społecznych w Grójcu  
do obowi�zuj�cych przepisów przeciwpo�arowych           310000/271/005/2017-ADG 

1.3. Przy współudziale wła�ciwych terenowo przedstawicieli: 
a) Słu�by architektoniczno - budowlanej: 

....................................................................................................................................... 
(urz�d, imi�, nazwisko, funkcja) 

b) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 

....................................................................................................................................... 
(  imi�, nazwisko, funkcja) 

c) Komendy Wojewódzkiej Stra�y Po�arnej: 
....................................................................................................................................... 

(urz�d, imi�, nazwisko, funkcja) 

d) Pa�stwowej Inspekcji Pracy: 
....................................................................................................................................... 

(  imi�, nazwisko, funkcja) 

e) Wydziału Ochrony 	rodowiska: 
....................................................................................................................................... 

(  imi�, nazwisko, funkcja) 

f) innych............................................................................................................................ 
(urz�d, imi�, nazwisko, funkcja) 

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

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

1.4. W obecno�ci specjalistów powołanych przez inwestora: 

a) nadzór techniczny: 
- inspektor nadzoru robót................................................................................................ 

(bran�a, imi�, nazwisko, funkcja) 

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

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

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

b) nadzór autorski: 
....................................................................................................................................... 

(bran�a, imi�, nazwisko, funkcja) 

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

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

........................................................................................................................................ 
1.5. Inni uczestnicy odbioru: ....................................................................................................................................... 

( imi�, nazwisko, firma, funkcja) 

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

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

2.    Komisji  przedstawione zostały nast�puj�ce dokumenty i materiały stanowi�ce zał�czniki do protokołu: 

a) umowa z Generalnym Wykonawc� na realizacj� robót wraz z aneksami - 

    zał. nr............................., 

b) Pozwolenie na budow� wydane przez .......................................................................... zał. nr ..........................., 

c) o�wiadczenie Kierownika Budowy o sposobie realizacji robót oraz o uregulowaniu wszelkich zobowi�za� w 

stosunku do osób trzecich z tytułu usług �wiadczonych na rzecz budowy - zał. nr..................., 

d) Dzienniki budowy wg wykazu - zał. nr......................, 

e) Plan realizacyjny z naniesionymi obiektami naziemnymi i uzbrojeniem podziemnym - inwentaryzacja geodezyjna 

wykonana przez .................................................................................................................................. zał. nr ............., 
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f) komplet  dokumentacji  projektowej  z naniesionymi   zmianami   powykonawczymi   wg wykazu - zał. 

nr........................, 

g) protokoły  z  prób  i bada�  oraz odbiorów cz��ciowych, w tym: za�wiadczenie kominiarskie, protokoły kontroli 

przewodów wentylacyjnych, prób instalacji c.o., odbioru instalacji elektrycznych i odgromowych, dro�no�ci 

kanalizacji, odbioru d�wigów i innych urz�dze�, itp., skompletowane wg wykazu - zał. nr..........................., 

h) atesty  na  materiały,  �wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, wyniki ekspertyz, itp., 

i) gwarancje udzielone na roboty, karty gwarancyjne urz�dze� wraz z instrukcjami eksploatacji, wg wykazu - zał. 

nr........................  . 

CZ���  II

Ustalenia dotycz�ce przedmiotu odbioru

1.  Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono: 

1.1. Przedmiot  odbioru  ko�cowego i  przekazania do  u�ytku  wykonany  w oparciu  o umow� nr ................................. 

z dnia ................................................... przez .............................................................................................................. 

dla ......................................................................................................................................  
stanowi zadanie o warto�ci kosztorysowej - umownej* ..........................................zł słownie:  

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

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

1.2. Opis zadania inwestycyjnego. 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

1.3. Roboty zostały wykonane w okresie od .................................r. do ......................... r. w zakresie zgodnym z umow�, 

dokumentacj� techniczn� i zapisami w dziennikach budowy. 

1.4. Termin zako�czenia - nie* - jest opó�niony   w  stosunku   do  ustale�  umownych o.............dni.  

      Opó�nienie wynikło z przyczyn: 

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

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

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

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

2. Po przeprowadzonej kontroli obiektu i sprawdzeniu działania instalacji i urz�dze� ustalono: 

2.1. Zmiany i odst�pstwa od dokumentacji - nie* - zostały uwzgl�dnione w dokumentacji powykonawczej, 

dziennikach budowy i kosztorysach zamiennych. W zwi�zku z tym nale�y: 

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

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

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

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

2.2. Inwestor - nie* - wnosi zastrze�e� do wprowadzonych zmian. 

          Zastrze�enia dotycz�: ........................................................................................................................................    

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

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

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

2.3. Odbierany obiekt - nie* - posiada wady nienadaj�ce si� do usuni�cia, których wyszczególnienie zawiera zał. nr 

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

2.4. Uznaje si� konieczno�� zmniejszenia warto�ci robót wykonanych poni�ej wymaga� technicznych a niemo�liwych 

do poprawienia wg poni�szego zestawienia: 

Element Warto��

robót zł 

Rodzaj wady Zmniejsz 

warto�ci 

% 

Kwota 

zmniejsz.

zł 

Uwagi 

      

      

      

      

      

2.5. Okres r�kojmi trwa: 

dla robót konstrukcyjnych ...................m-cy, tj. do dnia .............................................r, 

dla robót pozostałych ..........................m-cy, tj. do dnia .................................. ..........r, 

od daty dokonania odbioru ko�cowego tj. od dnia ......................................................r.  

3. Wykonawca zobowi�zany jest usun�� na własny koszt wszelkie wady powstałe z jego winy, stwierdzone protokolarnie 

przez inwestora i wykonawc� w ci�gu okresu r�kojmi. 

4. Przedstawiciele inwestora i wykonawcy w terminie do dnia ..................................r. ustal� faktyczn� warto��. 

CZ���  III 

Ustalenia ko�cowe 

1. Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spełnia wymogi Prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla obiektów 

b�d�cych zakładami pracy. 

2. Inne wnioski i ustalenia stron: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Protokół niniejszy sporz�dzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora i Wykonawcy 
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4. Na tym protokół zako�czono i po odczytaniu podpisano. 

Podpisy uczestników odbioru: 

Inwestor:                                                                  Wykonawca: 

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

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

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

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

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

Inni uczestnicy odbioru: 

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

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

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

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

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

* niepotrzebne skre�li�


