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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

ul. J. Matejki 28 

58 – 500 Jelenia Góra 

tel. 075 75 234 65 fax 075 75 234 65 

NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 

www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 

e-mail: sylwia.klimecka@op.pl  

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej 

Górze; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 

jest Pan Tomasz Dumycz, kontakt: t.dumycz@muzeumkarkonoskie.pl, telefon: 

75 75 234 65; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: 

„Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze 

4) o budynek „Laboratorium Szkła” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

10) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej 

„Ustawą” lub „Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej, a w szczególności: 

1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), 

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 

(Dz. U. z 2017 poz. 2479), 

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477), 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 

ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ) zastosowanie mają przepisy Ustawy wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Muzeum 

Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze (zaliczanego do budynków użyteczności 

publicznej i wpisanego do rejestru zabytków) o budynek „Laboratorium Szkła” wraz z 

przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.  

CPV:   45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów. 

45262800-9 Rozbudowa budynków. 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie. 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe. 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

 

Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Dokumentacji Projektowej, tj. Projektu 

Budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiaru 

Robót – stanowiących załączniki do SIWZ. Z Dokumentacją Projektową można się zapoznać 

w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – przy ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia 

Góra, tel. 075 64 23 700). 

 

Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę oraz realizować przedmiot zamówienia przy 

uwzględnieniu następujących założeń: 

1. W związku z tym, iż roboty budowlane będą prowadzone na terenie Muzeum 

Karkonoskiego, w którym odbywa się ciągły ruch turystyczny, Wykonawca jest 

obowiązany je tak zaplanować i wykonywać oraz zabezpieczyć teren budowy, aby w jak 
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najmniejszym stopniu utrudniać ruch turystyczny oraz zapewnić maksymalne warunki 

bezpieczeństwa dla zwiedzających Muzeum. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, obowiązany będzie 

sporządzić Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, który będzie przedstawiał 

zakres rzeczowy i koszty wykonania poszczególnych rodzajów prac w ujęciu 

miesięcznym, i który będzie stanowił podstawę do wystawiania faktur częściowych. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na minimum 2 dni przed podpisaniem umowy 

w/w Harmonogram sporządzony w oparciu o Przedmiar Robót oraz zgodny z 

kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy czytać jako parametry 

techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń służące wyłącznie do opisu przedmiotu 

zamówienia, oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy 

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do  opisanych 

w treści SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane i dostawy (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający 

uzna materiały i urządzenia o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż 

określone w treści SIWZ. 

4. Wszystkie proponowane materiały budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz 

w I gatunku, a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma 

wymagań szczególnych. 

5. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty, 

certyfikaty w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa 

Budowlanego, tj. dokumenty zezwalające na wprowadzenie do obrotu i stosowanie w 

budownictwie. 

6. Zatrudnienie na umowę o pracę. 

1) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót 

budowlano – montażowych były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 

6.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 



___________________________________________________________________________ 

Strona 5 z 58 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 6.1 czynności. 

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy, 

2) zakończenie – do dnia 10.12.2018 r. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który: 

1. nie podlega wykluczeniu 

2. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1) warunek udziału dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie 

ustanawia warunku w tym zakresie, 

2) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnił warunek jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
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cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN. 

3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnił warunek jeżeli: 

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum dwa 

zamówienia obejmujące swym zakresem zadanie polegające na budowie,  

rozbudowie lub przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o 

powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 70 m
2
 i wartości nie mniejszej  niż 

500 000,00 PLN brutto każde, 

b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

(kierownik budowy),  która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 

budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 

lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, 

c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami instalacyjnymi w branży instalacji cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót), 

d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami elektrycznymi w branży instalacji elektrycznych (kierownik 

robót), 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w pkt 3. 
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9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 

stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w Dziale VII.4 pkt 4-6 SIWZ. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Warunki określone w postępowaniu muszą 

spełniać łącznie. Natomiast warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp musi wykazać każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

12. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 SIWZ; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 734 i 933); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

13. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

wyklucza również Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione 
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do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 

pkt 2–4 Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

− chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 

niż 3000 złotych; 

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

14. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione 

w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia 

się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w 

tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. 

d Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, 

c) w art. ust. 5 pkt 5–7 Pzp 

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na 

jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt 15 niniejszego Działu SIWZ. 

17. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 

12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP,  Zamawiający żąda aby 

Wykonawca złożył wraz z ofertą: 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku 

Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze 

wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ, 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego działu SIWZ składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informację o tych podmiotach  w  oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 

niniejszego działu SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie (zgodnie ze 

wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ). 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 

oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.1 niniejszego działu SIWZ, dla każdego z 



___________________________________________________________________________ 

Strona 11 z 58 

podwykonawców odrębnie (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2), 

5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4 i 9 Działu VI SIWZ – 

jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

oraz dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp tj: 

1) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej (polisa) w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 

PLN. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu. 

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem: rodzaju robót budowlanych, wartości, daty, 

miejsca wykonania, podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

inne dokumenty. 

Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg formularza stanowiącego Załącznik 

nr 5 do SIWZ. 

3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich: kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy sporządzić 

wg formularza stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

4) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

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

5) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

6) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie o art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4-6 niniejszego 

Działu SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 niniejszego Działu SIWZ, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Dokument, o którym mowa w pkt 8.2 niniejszego Działu SIWZ, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 8 niniejszego Działu SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
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przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 

niniejszego Działu SIWZ stosuje się. 

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Dziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są 

sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich 

tłumaczenia na język polski. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, a także 

pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 

18 przepisów przejściowych Pzp, są składane w formie pisemnej za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość  złożenia dokumentów dla których wymagana jest 

forma pisemna, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej, pod warunkiem 

dostarczenia oryginałów w terminach określonych w wezwaniu. 

3. Przekazywanie między Zamawiającym a Wykonawcami zawiadomień, wniosków, 

wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda 

ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub 

wezwaniu. 

5. Każdy Wykonawca, zgodnie z art. 38 ust. 1 Pzp może zwrócić się do Zamawiającego o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

7. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Sylwia Klimecka              

tel. 75 64 23 700. 

9. Adres, numer faksu, adres mailowy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 

58-500 Jelenia Góra ul. Jana Matejki 28, fax 75 75 234 65, mail: sylwia.klimecka@op.pl 
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 

2201). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I oddział Jelenia Góra nr 72 1090 1926 0000 

0005 1400 0286. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium –  Rozbudowa Muzeum 

Karkonoskiego”. 

5. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę uznania na rachunku 

Zamawiającego. 

6. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy zdeponować w siedzibie 

Zamawiającego – w sekretariacie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Jana 

Matejki 28 lub złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 

7. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) nazwę i dokładny adres gwaranta, 

2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i 

bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty 

pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia 

którejkolwiek z okoliczności: 

a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

oświadczenia, 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 możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, 

b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie, 

c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

3) zobowiązanie gwaranta do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni licząc od otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania 

do zapłaty, 

4) okres ważności wadium musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym 

w SIWZ. 

8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego Działu 

SIWZ. 
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9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 8 niniejszego Działu SIWZ, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. 

w terminie 5 dni od daty dokonania wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. 

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 

Wykonawcy wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje 

utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz oferty – wypełniony zgodnie ze wzorem dla zamówienia i podpisany przez 

Wykonawcę (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 

2) Oświadczenia wymienione w Dziale VII.2 SIWZ, 

3) Pełnomocnictwo zgodnie z ust. 9 niniejszego Działu SIWZ (jeżeli dotyczy) 

4) Kosztorys ofertowy (sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Dziale XIII 
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SIWZ oraz stanowiący załącznik nr 1 do Formularza oferty). 

Uwaga: 

W przypadku, kiedy załączony do oferty kosztorys ofertowy nie będzie sporządzony 

zgodnie z wymogami określonymi w Dziale XIII SIWZ i nie będzie zawierał 

wszystkich elementów tam wskazanych, będzie to stanowić podstawę do odrzucenia 

oferty, jako sporządzonej niezgodnie z wymogami SIWZ. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej 

przygotowaniem i złożeniem. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z 

języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Oferta ma być złożona na całość zadania, co oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza do 

składania ofert częściowych i wariantowych. 

8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę 

w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

12. Strony oferty winny być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. W przypadku, 

gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafka jednej z nich. 

13. Zaleca się ponumerowanie stron. 

14. Złożona oferta jest jawna. 

15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie 

udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

17. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane 

do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone 

napisem: 

Oferta na: 

„Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego 

przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze 

o budynek „Laboratorium Szkła” 

nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 27.07.2018 r. 
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18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 

oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

19. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

20. W przypadku określonym w pkt 19 Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia lub wycofuje. Oświadczenie woli o zmianie bądź wycofaniu oferty Wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu (według takich samych zasad 

jak składanie oferty) oznakowanym napisem „zmiana oferty” albo „cofnięcie oferty”. 

Oświadczenie musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy. 

21. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. Zamawiający niezwłocznie zwróci 

ofertę, która została złożona po terminie. 

 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 27.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Muzeum 

Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Matejki 28 – sekretariat lub za 

pośrednictwem np. urzędu pocztowego. Decyduje data wniesienia do Zamawiającego. 

2. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 

Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 

opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

3. Oferty będą otwierane według następującego porządku: 

- koperty oznaczone napisem „cofnięcie oferty” zawierające powiadomienie Wykonawcy 

o wycofaniu złożonej oferty i po stwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy 

oraz zgodności ze złożonymi ofertami – oferty wycofane bez otwierania zostaną 

zwrócone Wykonawcom, 

- koperty oznaczone napisem „zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert 

Wykonawców, którzy wprowadzili zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian zostaną dołączone do koperty, -koperty zawierające oferty 

przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane, zgodnie 

z numeryczną kolejnością ich składania. 

4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji w dniu 

27.07.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy 

ul. Jana Matejki 28. 

6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, 

podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

8. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

− kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

− firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

− ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTY". 

2. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy 

jako obowiązujące strony przez okres realizacji zadania wynagrodzenie ryczałtowe. 
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3. Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT, z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku. VAT należy wyliczyć faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej na podstawie przedmiarów 

robót dostarczonych Wykonawcy oraz Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cena ofertowa powinna 

obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej 

SIWZ zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz przy zastosowaniu polskich norm. 

4.1. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla sporządzenia kalkulacji własnej. 

Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji 

i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jednoznacznie przyjąć, że kwoty podane przez 

niego w Kosztorysie ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną 

pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie 

wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy 

zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ i Umowie, i że 

odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe 

i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością 

wybudowania, wykończenia i konserwacji całości Robót objętych Umową. 

Jeżeli w Kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 

uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla 

wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie. 

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu muszą 

zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót 

określonych w Umowie; oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty 

administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie 

wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane 

pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie.  

4.2. Wykonawca otrzyma przedmiar, na podstawie którego wykona Kosztorys ofertowy – 

stanowiący załącznik do oferty. 

5. Zamawiający nie zapłaci za prace, na które nie zostanie podana żadna cena przez 

Wykonawcę, kiedy zostaną takie wykonane, i będzie uważał, iż są one ujęte w innych 

stawkach i cenach Kosztorysu ofertowego. 

6. Wykonawca jest obowiązany sporządzić kosztorys ofertowy w oparciu o załączone 

przedmiary robót oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

7. Zamawiający wymaga aby kosztorys ofertowy był szczegółowy oraz zawierał 

wyszczególnienie kosztów realizacji zadania netto i brutto. 

8. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających 

z Dokumentacji Projektowej, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w 

dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, jak np.: 

− koszty wszystkich robót przygotowawczych,  

− koszty utrzymania placu budowy, 

− koszty zorganizowania placu budowy (w tym doprowadzenia mediów), 

− wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., 

− zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem przetargu, 

− doprowadzenia pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, 

demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu, 
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9. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia 

warunków placu budowy, stanu istniejących obiektów, oraz warunków związanych z 

wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu celem uzyskania dodatkowych 

informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów 

niezbędnych do wykonania umowy.  

10. Oferty składane przez Wykonawców mają być zgodne z wymogami dokumentów 

przetargowych, w tym z podstawowym projektem technicznym, tak jak został on 

określony w Rysunkach i Specyfikacjach Technicznych. Użyte tamże znaki towarowe 

należy traktować jako określenie parametrów i standardów zgodnie z art. 29 ustawy. 

Oferta nie spełniająca parametrów technicznych jakości i standardów projektu 

wykonawczego i wymogów opisanych w ST będzie odrzucona. 

11. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do 

przedstawionych w dokumentacji, pod warunkiem, że: 

1)  parametry  techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze  

od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej, 

2) nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 

3) geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte    

rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, 

4)  nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za  tym idzie 

zmiany projektu jako zapisu świadomego rozwiązania  architektonicznego będącego 

wyrazem uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego i Projektanta. 

12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę dostawy lub usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu. 

3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, 

wynosi 100 pkt. 

4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich 

wagami:  

 

- kryterium: cena   waga: 60 % (60 pkt) 

- kryterium: gwarancja waga: 40 % (40 pkt) 

 

Kryterium gwarancja oznacza okres gwarancji i rękojmi, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu z tytułu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem 

niniejszego postepowania. Zamawiający zastrzega, że okres gwarancji i rękojmi nie może 

być dłuższy niż 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

Okres gwarancji i rękojmi należy podać w latach. 
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Ocena oferty = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 60 pkt 

+ gwarancja badanej ofert / najwyższa gwarancja x 40 pkt 

  

5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę. 

8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 

spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub 

braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
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4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp, informacja, o której mowa w pkt 

2.2 niniejszego działu SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

4. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 2.1 i 5–7 niniejszego działu 

SIWZ, na stronie internetowej. 

5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 2 niniejszego działu 

SIWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

6. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Pzp, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć, 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość 

unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

8. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 

9. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

10. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

11. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

w/w terminów jeżeli w niniejszym postępowaniu : 

1) została złożona tylko jedna oferta, 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w 
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następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

12. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 

Wykonawcę. 

13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust. 1 

Ustawy. 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które będzie 

służyć pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy. 

3. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 10% ceny 

ofertowej zamówienia. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w pieniądzu wpłaca się je na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I oddział Jelenia Góra nr 72 1090 1926 0000 

0005 1400 0286 przelewem z zaznaczeniem tytułu wpłaty, tj. „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy – Rozbudowa Muzeum Karkonoskiego”. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. W przypadkach określonych w pkt 4.2-5 zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

winno być złożone w siedzibie Zamawiającego – w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej 

Górze, ul. J. Matejki 28, w sekretariacie, z zaznaczeniem „Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy – Rozbudowa Muzeum Karkonoskiego”. 

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną z form wskazanych w pkt. 4, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, 

że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Beneficjenta w terminie 30 dni od 

dnia pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Beneficjenta, bez 

odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i 
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bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 

Niedostosowanie się w gwarancji/poręczeniu do powyższych wymogów spowoduje 

odmowę jej przyjęcia przez Beneficjenta. 

11. Pod sformułowaniami: „bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń 

Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Beneficjenta jest uzasadnione czy nie”, 

Zamawiający rozumie takie zapisy gwarancji, które nie będą wymagały od 

Zamawiającego składania, poza oświadczeniem o żądaniu zapłaty określonej kwoty z 

tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy lub nieusunięcia lub 

nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy w okresie 

gwarancji, dodatkowych dokumentów mających potwierdzić fakt niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy lub nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w 

okresie gwarancji (np. kopii podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołów 

odbioru lub faktur rozliczeniowych potwierdzających zgodność i kwotę roszczenia; opinii 

biegłych sądowych określających zakres niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy; oświadczenia Zamawiającego, że żądana kwota jest bezsporna w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę; kopii pism, w których Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wad 

lub usterek; oświadczenia Zamawiającego, że pomimo wcześniejszego wezwania 

Wykonawca nie usunął w terminie wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy). 

Żądanie w treści gwarancji poświadczenia przez bank Zamawiającego podpisów 

składanych na wezwaniu do zapłaty, iż podpisy pochodzą od osób uprawnionych do 

reprezentacji Zamawiającego nie będzie traktowane jak warunek. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji. 

13. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie 

wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie.  Po upływie terminów wyznaczonych 

na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia 

wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisanie protokołu 

odbioru końcowego). 

15. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% 

wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty upływu terminu 

rękojmi za wady. 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH. 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także 

innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

Ustawy. 
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XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB 

ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

XXII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Adres e-mail: sylwia.klimecka@op.pl. 

XXIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH 

OBCYCH 

Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

 

XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 Ustawy. 

 

XXVII. WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 4 USTAWY 

Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

 

XXVIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem 

podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych 

podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W 

przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie 

samodzielnie. 

2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
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podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

6. Przepisy pkt 4 i 5 niniejszego Działu SIWZ stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

8. Zasady wprowadzenia podwykonawcy szczegółowo zostały określone w § 13 wzoru 

umowy. 

 

XXIX. ZMIANY TREŚCI UMOWY 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że: „umowa 

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie:  

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

 zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy; 

 ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ; 

 zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w 

ust. 3 pkt 4 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty zawarcia aneksu na podstawie 

wniosku Wykonawcy złożonego po wejściu w życie ww. przepisów i wykazaniu 

przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy.  

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

2) kolejności i terminu wykonania poszczególnych robót określonych w 

Harmonogramie – z wyłączeniem terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

określonego w § 2 ust. 1; 
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3) materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i 

technologicznych, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 

a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w  dokumentacji 

na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SIWZ, 

spowodowaną: 

 zaprzestaniem produkcji; 

 wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

b) dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót 

pozwalających na:  

 zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy; 

 obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

 uzyskanie lepszej jakości robót;  

 poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu; 

c) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań niż wskazane w  Dokumentacji Projektowej na podstawie której należy 

wykonać roboty, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 

4) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony pod warunkiem, 

że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które 

potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób. 

5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany 

zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu 

postępowania opisanego w § 13 niniejszej Umowy. 

6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy. 

4. Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XXX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania. 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 

Załącznik nr 5  Wykaz robot budowlanych. 

Załącznik nr 6 Wykaz osób. 

Załącznik nr 7  Wzór umowy. 

Załącznik nr 8 Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów (Załącznik nr 5 do Umowy). 

Załącznik nr 9  Dokumentacja Projektowa. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na wykonanie zadania pn.:  

Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze 

o budynek „Laboratorium Szkła” 
 

 

I. Zamawiający: 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

ul. J. Matejki 28 

58 – 500 Jelenia Góra 

tel. 075 64 23 700 fax 075 75 234 65 

www.bip.muzeumkarkonoskie.pl 

e-mail: sylwia.klimecka@op.pl 

NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 

 

II. Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 

Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, 

telefon, faks, e-mail) 

 

 

 

 

  

 

III. Pełnomocnik: 

(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa 

Wykonawcy lub w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do 

oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentacji). 
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Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  

 

 

IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji 

w/w zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia wg poniższych warunków: 

 

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

cena brutto: ................................... zł, 

(słownie: ............................................................................................................ zł), 

cena netto: .................................... zł, 

(słownie: ............................................................................................................ zł), 

podatek VAT w wysokości: ............ %, tj. ................................... zł, 

(słownie: ............................................................................................................ zł), 

 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w IV Dziale SIWZ, złożona 

przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 

a) ………………… 

b)  (…) 
 

3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia 10.12.2018 r. 

 

4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji i rękojmi przez okres …… 

lat liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 

 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury 

częściowej/końcowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru 

częściowego/końcowego. 

 

6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 

właściwego przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 

8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 

naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu                      

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych warunków. 

 

11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

 

Lp. 
Opis części zamówienia, którą Wykonawca  

zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę 

Nazwa podwykonawcy 

   

   

   

 

12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy 

będzie: 

a) ……………………………………………, 

b) ……………………………………………. 

 

13. Wadium wnosimy w następującej formie: …………………………………………….. 

 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy w następującej formie: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

15. Wadium i/lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

należy zwrócić na rachunek bankowy: ………………………………………………* 

 

*  – należy wypełnić wyłącznie w przypadku wnoszenia wadium lub zabezpieczenia 

należytego zabezpieczenia w formie pieniądza. 

 

16. Oświadczamy, ze jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* 

 

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). 

Należy zaznaczyć właściwe. 

 

17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.** 

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1).  
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** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

 

18. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 

b) ………………………………………………, 

c) ………………………………………………, 

 

19. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

 

 

V. Podpisy: 

 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 

osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 

do podpisania oferty 

w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 

osoby (osób) 

upoważnionych 

do reprezentacji i 

składania oświadczeń 

woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa budynku 

Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium 

Szkła”, prowadzonego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, oświadczam, co 

następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt VI.2.   

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt VI.2, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………. 

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

……………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

Podpisy: 

 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 

osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 

do podpisania oferty 

w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 

osoby (osób) 

upoważnionych 

do reprezentacji i 

składania oświadczeń 

woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa budynku 

Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium 

Szkła”, prowadzonego przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, oświadczam, co 

następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp  . 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie 

Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

……………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w 

art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam 

wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowych 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 

 

 https://ems.ms.gov.pl dotyczące wykonawcy / dotyczące podmiotów na zdolnościach, 

których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy* 

 

 https://prod.ceidg.gov.pl dotyczące wykonawcy / dotyczące podmiotów na zdolnościach, 

których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy* 

 

*należy wskazać właściwe 

 

 

 

Podpisy: 
 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 

osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 

do podpisania oferty 

w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 

osoby (osób) 

upoważnionych 

do reprezentacji i 

składania oświadczeń 

woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

LISTA PODMIOTÓW 

NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Rozbudowa budynku Muzeum 

Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium Szkła” – 

oświadczamy, że  

 

1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej* 

 

2)  należymy do grupy kapitałowej ……………………….* 

 

Ze względu na fakt, iż należymy do w/w grupy kapitałowej, poniżej przedstawiamy listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (należy podać nazwy i adresy 

siedzib):  

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

Podpisy: 

 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 

osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 

do podpisania oferty 

w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 

osoby (osób) 

upoważnionych 

do reprezentacji i 

składania oświadczeń 

woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ  WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dowody wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum dwa 

zamówienia obejmujące swym zakresem zadanie polegające na budowie,  rozbudowie lub przebudowie obiektu 

kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 70 m
2
 i wartości nie mniejszej  

niż 500 000,00 PLN brutto każde. 
 

Przedmiot 

zamówienia 

(rodzaj robót 

budowlanych) 

Miejsce 

wykonania 

zamówienia 

Wartość 

zamówienia 

PLN 

(brutto) 

Termin realizacji 

(data rozpoczęcia i 

zakończenia – 

dzień/miesiąc/rok) 

Podmiot zlecający 

(Zamawiający) 

     

     

     

 
W załączeniu dowody potwierdzające, że zadania te zostały wykonane należycie, a w szczególności  informacje 

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

Podpisy: 

 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 

osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 

do podpisania oferty 

w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 

osoby (osób) 

upoważnionych 

do reprezentacji i 

składania oświadczeń 

woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich: kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeśli dysponuje co najmniej: 

a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej (kierownik budowy),  która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w 

robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury, 

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w branży instalacji 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót), 

c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w branży instalacji 

elektrycznych (kierownik robót). 

 

Pełniona 

funkcja 

Imię i 

Nazwisko 

Podstawa 

dysponowania 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(wykształcenie, 

rodzaj i nr 

uprawnień) 

Doświadczenie zawodowe 

Okres 

pełnienia 

funkcji 

Opis zadania 

– w zależności od pełnionej 

funkcji (opis inwestycji, jej 

wartość itp.) 

Pełniona 

funkcja 

Kierownik 

budowy 
      

Kierownik 

robót w branży 

instalacyjnej 

      

Kierownik 

robót w branży 

elektrycznej 

      

 
 

W przypadku, gdy wykonawca wskazuję osobę, udostępnioną przez podmiot trzeci, należy oprócz informacji o 

podstawie do dysponowania osobą przedstawić pisemne zobowiązanie lub inny dokument podmiotów  

udostępniających  osobę/osoby. 

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 

bezspornie i jednoznacznie  wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
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− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

W podstawie dysponowania  należy wpisać postawę dysponowania wskazaną osobą np. pracownik 

własny/umowa o pracę/umowa zlecenie itp. 

 

 

Podpisy: 

L.p. 
Nazwa (-y) 

Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 

osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 

do podpisania oferty 

w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 

osoby (osób) 

upoważnionych 

do reprezentacji i 

składania oświadczeń 

woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy 
Miejscowość          

i data 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

UMOWA  Nr …/2018 

zawarta w dniu ................. r. pomiędzy: 

 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, 

ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra  
reprezentowanym przez: 

1. Panią Gabrielę Zawiłę – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 

    przy kontrasygnacie: 

2. Pani Dagmary Cywki – Głównej Księgowej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a:  

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

z siedzibą: ................................................................. 

reprezentowanym przez: ........................................... 

NIP:.........., REGON: ................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie n/w zadania zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji 

zadania pn.: Rozbudowa budynku Muzeum Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej 

Górze o budynek „Laboratorium Szkła”. 

2. Zakres robót obejmuje n/w roboty budowlane: 

1) architektura i konstrukcja: 

a) roboty ziemne i fundamenty, 

b) konstrukcje nadziemia, 

c) konstrukcja stalowa schodów i podestu, 

d) konstrukcja stalowa dachu, pokrycie dachu, 

e) stan wykończeniowy wewnętrzny, drzwi i okna wewnętrzne, posadzki i roboty 

malarskie, 
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f) stan wykończeniowy zewnętrzny, fasady budynku, stolarka okienna, 

2) instalacje techniczne: 

a) instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, 

b) instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło, 

c) instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej, 

3) zagospodarowanie terenu: 

a) przyłącze obiektu do sieci kanalizacyjnej, 

b) nawierzchnia z kostki brukowej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy 

Dokumentacja Projektowa obejmująca: Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót, a także Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do 

umowy. 

4. Wykonawca jest obowiązany realizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu 

następujących założeń: 

1) W związku z tym, iż roboty budowlane będą prowadzone na siedziby głównej 

Muzeum, w której odbywa się ciągły ruch turystyczny, Wykonawca jest obowiązany 

je tak zaplanować i wykonywać oraz zabezpieczyć teren budowy, aby w jak 

najmniejszym stopniu utrudniać ruch turystyczny oraz zapewnić maksymalne warunki 

bezpieczeństwa dla zwiedzających Muzeum. 

2) Wykonawca obowiązany jest sporządzić Harmonogram rzeczowo – terminowo – 

finansowy, który będzie przedstawiał zakres rzeczowy i koszty wykonania 

poszczególnych rodzajów prac w ujęciu miesięcznym, i który będzie stanowił 

podstawę do wystawiania faktur częściowych. Harmonogram rzeczowo – terminowo – 

finansowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3) Wszelkie nazwy własne użyte w treści umowy i załącznikach do niej należy czytać 

jako parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń służące wyłącznie do 

opisu przedmiotu zamówienia, oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Zgodnie z 

art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w 

stosunku do  opisanych w treści SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne 

Zamawiający uzna materiały i urządzenia o paramentach technicznych i jakościowych 

nie gorszych niż określone w treści Dokumentacji Projektowej. 

4) Wszystkie proponowane materiały budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz 

w I gatunku, a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma 

wymagań szczególnych. 

5) Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać 

atesty, certyfikaty w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w 

tym Prawa Budowlanego, tj. dokumenty zezwalające na wprowadzenie do obrotu i 

stosowanie w budownictwie. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 

10.12.2018 r. Jest to ostateczny termin wykonania umowy i bez względu na przyczyny 

nie może ulec on zmianie (przedłużeniu). 

2. Integralną część umowy stanowi uzgodniony pomiędzy stronami szczegółowy 

Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy realizacji robót, stanowiący załącznik 

nr 2 do umowy. Harmonogram ten stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji 

umowy oraz do wystawienia faktury za wykonany zakres robót. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 

……… zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki … % (słownie: …………………).  

2. Rozliczenie za wykonane i odebrane komisyjnie roboty nastąpi na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej, wystawionych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

terminowo – finansowym realizacji robót. 

3. Podstawę do wystawiania faktur częściowych stanowią protokoły odbiorów częściowych 

robót, podpisane przez obie strony umowy i Inspektora Nadzoru. Podstawę do 

wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego, podpisany przez 

obie strony umowy i Inspektora Nadzoru. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj. prawidłowo 

wystawionej faktury częściowej lub/i końcowej wraz z protokołem odbioru częściowego 

lub/i końcowego. 

5. Dodatkowo Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie lub 

inny dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty na co najmniej trzy dni przed 

upływem terminu płatności faktury częściowej/końcowej. Jeżeli oświadczenie lub inny 

dokument podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia zostanie przedłożony w 

28, 29, lub 30 dniu licząc od daty otrzymania faktury częściowej/końcowej przez 

Zamawiającego w takim przypadku termin zapłaty faktury ulega wydłużeniu odpowiednio 

od 1 do 3 dni bez  naliczania odsetek. 

6. Należność za wykonane roboty Zamawiający wpłaci na konto Wykonawcy: …………….. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji 

robót budowlanych. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 

których mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty z uwzględnieniem treści art. 647
1
 § 3 KC wraz z poźn. zm. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przedłożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż w dniu jej 

podpisania, 

2) przejęcie terenu budowy, 

3) dostawa kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

4) uczestniczenie w organizowanych naradach koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych 

zaproszonych osób, których celem będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał 

Inspektor nadzoru, narady te będą prowadzone i protokołowane przez Inspektora 

nadzoru, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na 

naradę, 

5) ponoszenie kosztów zorganizowania placu i zaplecza budowy oraz korzystania z 

energii elektrycznej i wody oraz ponoszenie innych kosztów związanych z pracami 

niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, 

6) przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej umowy wykonanie na własny koszt i 

ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych na czas wykonywania robót, 

7) przedstawienie przed rozpoczęciem robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
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zatwierdzenia: Planu Zapewnienia Jakości, Planu BIOZ oraz Harmonogramu 

rzeczowo – terminowo – finansowego wykonania robót budowlanych, 

8) odpowiedzialność za dokładne wytyczenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

a po ich zakończeniu za sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, 

9) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlano 

– montażowe, w celu zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa podczas 

wykonywania prac objętych umową, 

10) prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami oraz 

obowiązującymi przepisami prawnymi, 

11) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji 

robót objętych niniejszą umową osobom trzecim, jak również na ich mieniu oraz za 

szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i 

rękojmi, 

12) zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy po całkowitym jego wykonaniu, 

13) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy, 

14) doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, demontaż 

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, w tym wywóz gruzu na 

składowisko odpadów, 

15) przedłożenie protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów na użyte materiały i 

zamontowane urządzenia, 

16) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP podczas prowadzenia robót, 

17) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy, 

2) przekazanie Dokumentacji Projektowej wraz z dziennikiem budowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 

4) dokonanie odbioru robót, 

5) zapewnienie finansowania realizacji zadania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia (przez siebie lub przez podwykonawcę) w 

oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących 

czynności polegające na wykonaniu: 

1) ………………………………………………….;   

2) ………………………………………………….;  

3) ………………………………………………….; 

5. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w 

rozumieniu art. 22 §1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie 

Zamawiającego na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca winien udokumentować 

fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę osób 

wykonujących ww. czynności, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj 

wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe 

dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje 

potwierdzające zatrudnienie osób wykonujących ww. czynności. Zamawiający w każdym 

czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że 

dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości, co do ich 

autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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§ 5 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania budową i robotami personel 

wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust 1, w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie 

później niż na 7 dni przed planowaną zmianą.  

4. Osoba proponowana na zamianę musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót. 

 

§ 6 

Materiały budowlane 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały oraz urządzenia używane przez Wykonawcę, powinny odpowiadać w zakresie 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a także 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do stosowanych materiałów certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów 

potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, opinii i protokołów badań. 

 

§ 7 

Nadzór nad robotami 

1. Funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego sprawować 

będzie:……………………….. 

2. Funkcję kierownika robót sprawować będzie: ……………….. 

3. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie: 

………..……………… 

 

§ 8 

Końcowy i ostateczny odbiór robót 

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru zadania jest potwierdzenie przez 

Inspektora nadzoru w Dzienniku budowy zakończenia zadania oraz stwierdzenie o jego 

kompletności. 

3. Zamawiający w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym powiadomi 

Wykonawcę. 

4. Odbiór końcowy uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez strony protokołu 

odbioru końcowego z klauzulą „odbieram”. 

5. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, 

w terminie zapewniającym prawidłowe zapoznanie się przez Inspektora i Zamawiającego 

z treścią w/w dokumentów. 
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6. Wykonawca winien dostarczyć w dniu odbioru końcowego: 

1) 1 komplet dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i 

zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu 

Umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez Kierownika budowy); w 

szczególności zawierające: 

a) decyzje administracyjne wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji lub 

wymagań jednostek administracji państwowej, samorządowej i Zamawiającego, 

umożliwiające użytkowanie przedmiotu Umowy; 

b) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu prac; 

c) dokumenty gwarancyjne; 

d) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności na wbudowane 

materiały i urządzenia; 

e) wykaz zainstalowanych urządzeń wraz z kartami identyfikacyjnymi, opisami, 

dokumentacją fotograficzną, protokołami badań urządzeń i naniesieniem ich na 

rzuty, podpisanych jako protokół przez Inspektora Nadzoru; 

f) certyfikaty i atesty na zamontowane materiały, urządzenia i wyposażenie; 

g) protokoły z kontroli poprawności działania wykonanych instalacji spisane przy 

udziale inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego; 

h) badania i pomiary instalacji wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 

i) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów i urządzeń (w 

języku polskim); 

j) aktualne pliki wsadowe, bazy  danych, kody administracyjne i serwisowe do 

urządzeń, instrukcje obsługi,  umożliwiające obsługę administracyjną, konserwację, 

modyfikację lub rozbudowę instalacji i oprogramowania po zakończeniu okresu 

gwarancji i rękojmi. 

2) 1 komplet dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej. Powykonawcza 

dokumentacja wszystkich instalacji winna zawierać rzeczywiste trasy prowadzonych 

ciągów instalacyjnych; 

3) inne wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy; 

4) wersję cyfrową dokumentacji, o której mowa w pkt 1-3 niniejszego ustępu Umowy, 

dostarczoną na płycie CD/DVD. Dokumentacja przekazana w postaci cyfrowej musi 

umożliwiać wydrukowanie kompletnej i identycznej z wersją papierową kopii 

dokumentów (łącznie z dokumentacją formalno-prawną).Preferowany jest zapis 

dokumentacji cyfrowej w standardzie „pdf” (Portable Document Format). 

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do natychmiastowego 

usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie usunie tych wad w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad Wykonawcy 

zastępczemu i obciążyć kosztami wykonania zastępczego Wykonawcę.  

7. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to 

Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 

jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, 

b) odstąpić od Umowy, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z 

przeznaczeniem. 

8. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 

wad – podpisany przez obie strony umowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji 

i rękojmi ustalonego w umowie. 
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10. Ostateczny pogwarancyjny odbiór jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego 

odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia 

on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania 

wad. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 

umowy przez okres … lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót z klauzulą 

„odbieram”.  

2. Wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady powstałe wskutek niewłaściwych rozwiązań projektowych, których wprowadzenia 

zażądał. 

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia 

wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 7 dni 

przed dokonaniem oględzin. 

5. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-

organizacyjne Wykonawcy nie dłuższy jednak niż 30 dni. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie. 

6. Jeżeli wady nie zostaną usunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie wykonawcy zastępczemu i obciążyć kosztami 

wykonania zastępczego Wykonawcę. 

7. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego również za wszelkie wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych 

wyrobów i urządzeń. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 

niezgodność dostarczonych i zamontowanych wyrobów i urządzeń z przedmiotem 

zamówienia określonym w niniejszej umowie, Projektach Budowlanych, Projektach 

Wykonawczych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 

gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń montowanych przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe 

dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru 

robót.  

9. Za okazaniem dokumentów gwarancyjnych Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub 

innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, wymiany dostarczonych i 

zamontowanych wyrobów i urządzeń na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze 

naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

reklamacji, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, 

zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 

10. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 

wymiany lub usunięcia wad w dostarczonych i zamontowanych wyrobach i urządzeniach 

i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku 

wymiany na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 14 dni, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w 

szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi dostarczonych i zamontowanych 

wyrobów i urządzeń obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w tych 
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wyrobach i urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i 

wszelkie inne wady fizyczne, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 

§ 10 

Zmiana treści umowy 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że: „umowa 

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.   

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następującym zakresie:  

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

 zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy; 

 ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ; 

 zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w 

ust. 3 pkt 4 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty zawarcia aneksu na podstawie 

wniosku Wykonawcy złożonego po wejściu w życie ww. przepisów i wykazaniu 

przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy.  

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

2) kolejności i terminu wykonania poszczególnych robót określonych w 

Harmonogramie – z wyłączeniem terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

określonego w § 2 ust. 1; 

3) materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i 

technologicznych, przy czym zmiana taka może być spowodowana: 

f) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w  dokumentacji 

na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SIWZ, 

spowodowaną: 

 zaprzestaniem produkcji; 

 wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 

g) dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót 

pozwalających na:  

 zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy; 

 obniżenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; 

 uzyskanie lepszej jakości robót;  

 poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu; 

h) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań niż wskazane w  Dokumentacji Projektowej na podstawie której należy 

wykonać roboty, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem 

przedmiotu Umowy; 
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i) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

j) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; 

4) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony pod warunkiem, 

że osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które 

potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób. 

5) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany 

zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu 

postępowania opisanego w § 13 niniejszej Umowy. 

6) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy. 

4. Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę. 

6. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian 

zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji oraz 

Harmonogram. 

7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 

stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: 

1) protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika on ze zmiany w dokumentacji na 

podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SIWZ; 

2) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych 

wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu 

Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie Wykonawcy 

materiałów i sprzętu według cen jednostkowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału 

poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski, a w 

odniesieniu do materiałów nie występujących ani w kosztorysie ani w 

SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym i niniejszej umowie 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

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

Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni bez uzasadnionych przyczyn lub 

kontynuuje je pomimo wezwania Zamawiającego do ich zaprzestania, złożonego na 

piśmie, 

5)  Wykonawca nie przejął placu budowy, nie rozpoczął, porzucił, opóźnia się z realizacją 

robót, wykonuje roboty niezgodnie z Harmonogramem, kiedy faktyczny postęp pracy 

jest zbyt wolny, dający podstawę do uzasadnionego przewidywania, że zakończenie 
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robót nie nastąpi w ustalonym terminie i pomimo wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do terminowej realizacji nie nastąpiła poprawa, chyba, że opóźnienie 

nie nastąpiło z winy Wykonawcy, 

6)  jeżeli Wykonawca wykonywał roboty objęte przedmiotem Umowy w sposób 

nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie z 

Dokumentacją Projektową, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 

prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej 

realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, 

7) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków 

konsorcjum, 

8)  w przypadku trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości Umowy, 

9)  w przypadku o którym mowa w § 13 ust. 30 Umowy, w razie nie przedstawienia 

dokumentów w terminie 3 dni od wezwania. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca w obecności Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty odstąpienia od 

umowy dokona obmiaru wykonanych robót, wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na 

koszt własny. Jeżeli Wykonawca odmówi wykonania zabezpieczenia robót lub nie 

wykona zabezpieczenia w uzgodnionym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

wykonanie zabezpieczenia robót wykonawcy zastępczemu i obciążyć Wykonawcę 

kosztami wykonania zastępczego. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i konstrukcji, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 

§ 12 

Odszkodowanie 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne liczone 

od wynagrodzenia brutto. 

2. W razie nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

odbioru,  

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

rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc 

od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót powyżej 10 dni z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy, 

d) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wskutek zaistnienia okoliczności 

wymienionych w § 11 ust. 1 pkt 2-9 Umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego, 
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e) za każdorazowe stwierdzenie braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 5 000,00 zł; 

f) za każdorazowo stwierdzoną nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2 000,00 zł; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 2 000,00 złotych;  

j) jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających fakt 

zatrudnienia osób wskazanych do czynności wymienionych w § 4 ust. 4 Umowy (w 

tym także dodatkowych dokumentów na żądanie Zamawiającego) albo jeżeli 

przedstawione dokumenty lub wyjaśnienia nie potwierdzą wymaganego zatrudnienia, 

Wykonawca zapłaci za każdy nie przedłożony dokument lub wyjaśnienie zatrudnienia 

na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w §5 ust. 19, w 

wysokości 4 000,00 złotych za każdą ww. osobę; 

3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w dokonaniu odbioru w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 

dokonany. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z powodu 

wadliwej realizacji umowy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 

Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary przez Wykonawcę, może potrącić ją z 

jego wynagrodzenia lub dochodzić jej zapłaty na drodze sądowej. Wykonawca w 

przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Zamawiającego może dochodzić 

jej zapłaty na drodze sądowej. 

 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona osobiście następujące roboty budowlane: 

…………………………………………….. 

2. Pozostałe roboty budowlane, a także dostawy i usługi opisane w ust. 16, które zostaną 

wykonane przy udziale Podwykonawców, określa oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Powyższe oświadczenie nie zwalnia Wykonawcy z 

przeprowadzenia procedury określonej w pkt 4-34 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

4. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest, 

o ile są już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 

lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także 
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przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna nie pozostawać w 

sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy a w szczególności:  

1) przedmiot umowy z Podwykonawcą powinien być zgodny z zakresem wskazanym w 

załączniku nr 5 do Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, stanowiącą 

załącznik do niniejszej Umowy, na podstawie której należy wykonać przedmiot 

Umowy;  

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od 

daty otrzymania faktury przez Wykonawcę ze względu na konieczność przedłożenia 

przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentu określonego w ust. 22; 

4) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem 

wykonania przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

Harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, chronologią robót wynikających z procesu technologicznego i zasad 

sztuki budowlanej, stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą;  

5) okres rękojmi i gwarancji winien być nie krótszy niż okres rękojmi i gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od 

daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania 

protokołu odbioru końcowego; 

6) zawierać zobowiązanie podwykonawcy do zatrudnienia (przez siebie lub przez 

dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności określone w § 4 ust. 4 

Umowy, w oparciu o umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), co 

najmniej na okres realizacji robót będących przedmiotem umowy o 

podwykonawstwo; 

7) zawierać zobowiązanie do przedłożenia w terminie umożliwiającym przedłożenie 

przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego, kopii umów o pracę osób 

wykonujących czynności o których mowa w § 4 ust. 4 Umowy, potwierdzających: 

imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, 

pracodawcę, lub innych dokumentów zawierających w/w informacje potwierdzające 

zatrudnienie ww. osób;  

8) zawierać oświadczenie Podwykonawcy, iż dysponuje sprzętem niezbędnym do 

prawidłowego i terminowego wykonania powierzonego zakresu robót. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może 

nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają 

być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części 

dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Treść 

umowy Wykonawcy z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą musi zawierać: 

1) wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą za roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 
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2) wysokość wynagrodzenia ustaloną pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za roboty 

budowlane stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, 

3) oświadczenie podwykonawcy, że przyjmuje do wiadomości, iż odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia ograniczona jest do wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowalne wynikające z umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

W przypadku zamiaru powierzenia przez Podwykonawcę części robót dalszemu 

Podwykonawcy Podwykonawca lub każdy dalszy Podwykonawca przedkładając projekt 

umowy z dalszym Podwykonawcą zobowiązany jest przedłożyć wraz z projektem umowy 

pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o 

akceptacji tego projektu. 

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni 

od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie 

Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 8. 

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w SIWZ, w szczególności w zakresie oznaczenia Stron tej umowy; 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 

ust. 8; 

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla 

Podwykonawców; 

4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 14 dni od doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za 

wykonane roboty budowlane; 

5) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę; 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót; 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

12. Po udzielonej w formie pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego wyrażonych w formie pisemnej zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 

dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

13. W przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi 

wynikać, że umowa ta jest zawarta ze wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z 

jednym lub niektórymi z nich. 

14. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w 

ust. 10.  

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedmiotu niniejszej Umowy 

na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

17. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w 

przypadku określonym w ust. 14 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 16, zawierającej termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

18. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 

12 i 16, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument 

właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 

zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu 

zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ust. 4-18. 

20. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 

19 stosuje się zasady określone w ust. 4-18.  

21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów określonych tą umową. 

22. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom za ten okres. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na 

potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy 

wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.   

Oświadczenie lub inny dowód powinny zawierać co najmniej: 

1) rodzaj wykonywanych robót; 

2) nazwę zadania; 

3) numer umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą; 

4) okres rozliczeniowy za który dokonano zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy; 

5) datę otrzymania faktury przez Wykonawcę; 

6) datę zapłacenia faktury Podwykonawcy; 

7) kwotę dokonanej zapłaty. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek potrąceń pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oświadczenie powinno zawierać informację 

o akceptacji dokonanego potracenia. Oświadczenie winno być podpisane przez osobę 
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upoważnioną do reprezentacji podwykonawcy na zewnątrz. Jeżeli oświadczenie będzie 

podpisane przez pełnomocnika wraz z oświadczeniem należy przedłożyć pełnomocnictwo 

(oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa).  

23. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub; 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo z 

zastrzeżeniem ust. 25-28 oraz z uwzględnieniem treści art. 647
1
 § 3 KC wraz z późn. zm. 

24. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o 

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może 

zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

25. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 24, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania Podwykonawcy.  

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 25, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące 

przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 25, jeżeli Podwykonawca udokumentuje 

jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a 

Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie 

bez odsetek należnych Podwykonawcy. Zapłata nie może przekroczyć wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych robót, dostaw lub usług, 

które zostało określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

28. Za brak zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminową zapłatę przez niego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. e i f. 

29. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub 

skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

30. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
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31. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy na roboty 

budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedstawia wraz 

ze wzorem umowy oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy.  

32. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy.  

33. Przepisy ust. 31 i 32 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców.  

34. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie całości przedmiotu Umowy. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 

ryczałtowej, podanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: …………… zł 

w następującej formie: …………………………. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% 

wartości zabezpieczenia o którym mowa w pkt 1. 

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie pieniądza wykonawca zobowiązany 

jest do podania numeru konta, przed terminem upływu gwarancji, na które Zamawiający 

zwróci zabezpieczenie. 

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego                

z umową pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. 

 

§ 15 

Wykopaliska i odkrycia 

1. W razie odkrycia na terenie budowy jakichkolwiek przedmiotów mogących posiadać 

znaczenie historyczne lub znaczną wartość materialną, Wykonawca ma obowiązek 

niezwłocznie je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i dostępem osób postronnych, 

poinformować o powyższym Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przekazać w/w 

przedmioty pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany jest stosować się ściśle do wszystkich poleceń wydanych przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sposobu zabezpieczenia odkrytych 

przedmiotów i dalszego z nimi postępowania, natomiast obowiązkiem Zamawiającego 

jest poinformowanie o dokonanym odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 

postępowanie zgodnie z wydanymi przez niego wytycznymi. 

 

§ 16 

Rozliczenia  za media 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za zużytą  energię elektryczną, 

wodę i ścieki dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które 

wykonawca zainstaluje na własny koszt za okres prowadzenia robót. 

2. Zapłata za media o których mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury wystawionej 

przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej przekazania Wykonawcy. 

 



___________________________________________________________________________ 

Strona 56 z 58 

§ 17 

Załączniki do umowy 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji zadania. 

3. Oferta Wykonawcy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

5. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich cesji 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy . 

2. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do polubownego rozwiązania wszelkich 

sporów mogących powstać na tle realizacji niniejszej umowy. 

3. Spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić 

wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 



___________________________________________________________________________ 

Strona 57 z 58 

 

 
„Szlak szkła na polsko-czeskim pograniczu” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 

 
Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do Umowy 

 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

UWAGA:  

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1. pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp 

2. dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia,  

c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego. 

d) informacji czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą, 

 

Z zobowiązania winna wynikać gwarancja rzeczywistego, faktycznego dostępu do 

udostępnianego zasobu, umożliwiającego należyte wykonanie zamówienia publicznego.  

 

Ja: 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, 

prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)) 

 

Działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa Podmiotu) 
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Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

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

(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna)  

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

W trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: Rozbudowa budynku Muzeum 

Karkonoskiego przy ul. Matejki 28 w Jeleniej Górze o budynek „Laboratorium Szkła” 

 

Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) informuję, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu (dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia), zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi,  których wskazane powyżej zdolności dotyczą: 

________________ (TAK /NIE) 

 

__________________ dnia ___ ___ 2018 roku 

 

_______________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 


