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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 
05-400 Otwock 
tel. (22) 779 20 01 
fax (22) 779 42 25 
www.otwock.pl 
zamowienia@otwock.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiot zamówienia jak i zakres prac jest opisany jako „etap I” w  projektach budowlanym i 

wykonawczym oraz specyfikacji technicznej autorstwa firmy MENS Pracownia Projektowa załączonych do 

dokumentów przetargowych. Dokumentacja ta składa się z następujących opracowań: 

 
 

L.p. Nazwa opracowania 

1 PROJEKT BUDOWLANY  

2 PROJEKT WYKONAWCZY – PROJEKT ZAGOSPODARPWANIA TERENU, PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ, 
ARCHITEKTURA, PROJEKT WYPOSAZENIA OBIEKTU – ETAP I 

3 PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA – ETAP I 

4 PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA – MURY OPOROWE 

5 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE WOD-KAN – ETAP I 

6 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE C.O. i C.T. – ETAP I 

7 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ I 
KLIMATYZACJI – ETAP I 

8 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE TECHNOLOGII POMP CIEPŁA –  

9 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

10 PROJEKT WYKONAWCZY – ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU – ETAP I 

11 PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - ETAP I 

12 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE 

13 PROJEKT WYKONAWCZY - DROGOWY - ETAP I 

14 PRZEDMIAR ROBÓT – branże: roboty budowlane,  instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje 
teletechniczne, zagospodarowanie terenu, sieci i zewnętrzne instalacje sanitarne, przyłącze 
teletechniczne, wyposażenie, gospodarka zielenią – ETAP I 

15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - branże: roboty budowlane,  instalacje 
sanitarne, instalacje elektryczne– ETAP I 

16 DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ – DECYZJA NR 523/2018 –  z dnia 
23.05.2018 

17 DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ – DECYZJA NR 741/2018 –z dnia 29.06.2018 



 

 

UWAGA! Zamawiający rezygnuje ze zlecenia wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z załączonym 

projektem. Obszar opisany w projekcie zagospodarowania terenu jako etap I należy doprowadzić do stanu 

umożliwiającego oddanie obiektu szkoły do użytkowania.   

 

Zamawiający zwraca uwagę, że ilości podane w przedmiarach są tylko pomocnicze dla Wykonawcy do 

obliczenia ryczałtowej wartości zamówienia. Nadrzędnym dokumentem nad przedmiarem jest projekt 

wykonawczy. Wykonawca musi we własnym zakresie prawidłowo obliczyć ryczałtową wartość zamówienia na 

podstawie projektu wykonawczego. 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisem dokumentacji: "Na etapie wykonywania odwiertów należy 

przeanalizować ostateczną długość ilość odwiertów w oparciu o występujące warunki geologiczne. W tym celu 

zaleca się wykonanie testu reakcji termicznej (TRT) wraz z długoletnią symulacją energetyczną (np. EED) pracy 

całości układu dla określonych warunków. Ilość sond dobrana została przy założeniu standardowego czasu 

pracy sprężarek pomp ciepła na poziomie 2200h, dodatkowo przyjęto średnie warunki geologiczne. Należy 

także przewidzieć zrzut ciepła do gruntu w celu jego regeneracji. W przypadku przekroczenia czasu pracy 

sprężarek oraz większego obciążania poborem ciepła z gruntu lub niższej niż zakładana (określona przez test 

reakcji termicznej TRT) wydajności gruntu należy w kolejnych etapach doprojektować sondy pionowe pod 

rozebranymi budynkami. W celu prawidłowej regeneracji gruntu zakłada się chłodzenie pasywne i aktywne 

poprzez zasilanie chłodnic w centralach wentylacyjnych w okresie letnim." 

W projekcie przyjęto wykonanie 80 sond pionowych po 100 metrów (każda), które Wykonawca zobowiązany 

jest wycenić w harmonogramie rzeczowo finansowym (pozycja „instalacja dolnego źródła ciepła”).  Po 

wykonaniu pierwszego odwiertu, wykonaniu TRT oraz symulacji EED, wyniki powinien przedłożyć do 

Zamawiającego w celu oceny czy założona wydajność gruntu jest zbieżna z projektową wynoszącą 35 W/ mb. W 

przypadku gdy wydajność będzie wyższa, po wykonaniu symulacji Wykonawca na swoją odpowiedzialność 

będzie mógł zmniejszyć ilość sond, a różnicę pomiędzy obmiarem a przedmiarem z oferty w tym zakresie 

rozliczy z Wykonawcą na podstawie kosztorysów różnicowych.  Należy jednak wziąć pod uwagę specyfikę 

wykonywania odwiertów, gdzie dochodzi do sytuacji, że w danym miejscu wiertnica nie dojdzie do zakładanych 

100 metrów. W tym wypadku wydajność takiego odwiertu będzie odpowiednio mniejsza niż uzyskana w 

pierwszym odwiercie w którym wykonywano TRT. Należy mieć świadomość, że w przypadku wykonania kilku 

odwiertów o mniejszym zagłębieniu należy odpowiednio ilość odwiertów zwiększyć. Ze względu na specyfikę i 

zaawansowanie prac wykonywania sond pionowych dolnego źródła należy za każdym razem, zgłaszać 

wykonywanie odwiertów do Nadzoru Inwestorskiego i w razie potrzeby konsultować z Projektantem. 

 

� Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45214100-1, 45214200-2 

� Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

� Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

� Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6. 



 

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Pzp. do wysokości  2 000 000,00 zł., netto polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych 
zgodnych z przedmiotem zamówienia. 

 

III a.  Wymagania dotyczące zatrudnienia 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ogólnobudowlane  

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 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 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 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 - 

wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być 

zgodny z przepisami ww. ustawy). 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 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 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. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.05.2020 r. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

� Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 

wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył) co najmniej: 2 roboty 

budowlane polegające na:  budowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej 

minimum 3000 m
2 

powierzchni całkowitej lub budowie budynku minimum 2000 m
2
 powierzchni 

całkowitej ogrzewanego z wykorzystaniem pomp ciepła o dolnym źródle ciepła w formie odwiertów 

pionowych. 

 

� Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 

najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku:  

 

Kierownik budowy– uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

uprawniające do kierowania budową (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w 

zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) 

oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy nie krótsze niż 5 lat w tym 



 

 

przynajmniej 3 lata przy budowie budynków o kubaturze min. 2700 m2 powierzchni użytkowej lub 

3000 m2 powierzchni całkowitej. 

 

 

� Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 

najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku:  

 

Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych  bez ograniczeń (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku 

kierownika robót nie krótsze niż 5 lat. 

 

 

� Warunek zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 

najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku:  

 

Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót 

nie krótsze  niż 5 lat. 

 

 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów 

a) 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. 

b) 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. 

c) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

e) 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. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, 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: 
� zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 



 

 

� zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt. a) 

1.2 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 informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
25 ust. 1. 

 

Va.  Podstawy wykluczenia. 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

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. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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; 

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 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 kryteria 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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 
z 2016 r. poz. 437); 

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 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 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. 

 

Va.  Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. 

 

         Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw.  

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału o których mowa w pkt. V ust. 1: 

 

� Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.  

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

� Zamawiający nie precyzuje przedmiotowego zapisu (nie dotyczy). 

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

4. Zamawiającego żąda aby 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 rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – załącznik nr 4 do SIWZ 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 



 

 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, kod 05-400 Otwock, budynek B, pok. 
nr 1 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: umotwock@otwock.pl , a faksem na nr (22) 779 42 25 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach procedury przetargowej – Jacek Dąbrowski 

2) w kwestiach przedmiotu zamówienia – Krzysztof Cyra 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 100 000 zł. 

2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wniesione 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 2007 r. Nr 42, 
poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego. 

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

 

Bank Spółdzielczy w Otwocku 05-400 Otwock ul. Kołłątaja 1B 

nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018 

w tytule przelewu należy wpisać „ wadium w postępowaniu WZP.271.104.2018” 

 



 

 

Pożądane jest złożenie w ofercie oryginału lub potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem kopii polecenia przelewu. 

 

2)  Wadium składane w formie innej, niż pieniężna, należy załączyć w oryginale, który nie jest trwale 

związany z ofertą, ewentualnie w ofercie umieścić dodatkowo kserokopię dokumentu. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 
terminu składania ofert. 

 

IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać wskazane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty oraz wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.  

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego 
Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej 
samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 

Prezydent Miasta Otwocka 

Oferta w postępowaniu na: 



 

 

 

Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania budżetowego: „projekt 

i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 

 

Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN 
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 
skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 
dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek 
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 
zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków 
udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –
budynek B, pok. nr 1, do dnia 24.10.2018 r., do godziny 10

00
 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  



 

 

1a.   Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. 
poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 24.10.2018 r., o 
godzinie 10

30
. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.otwock.pl informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 
SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 

a) „Łączna cena ofertowa brutto” – C; 

b) „Okres rękojmi i gwarancji ” – G  

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 

60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 60pkt 

                            Cena badanej oferty 



 

 

Okres rękojmi i  
gwarancji 

 

40% 40 

                  Oceniany okres rękojmi i gwarancji wyrażony w miesiącach 

G  = ------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt. 

                 Najdłuższy okres rękojmi i gwarancji wyrażony w miesiącach 

 

RAZEM 100% 100  

 

 

Zamawiający wymaga aby   okres rękojmi i gwarancji wynosił minimum 36 miesięcy a maksimum 60 
miesięcy. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji”.  

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego 
w tabeli powyżej. 

5. Ocena punktowa w kryterium „Okres rękojmi i gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanej 
przez Wykonawcę w ofercie oferowanej gwarancji. 

6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 



 

 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu  

• do akceptacji harmonogram rzeczowo finansowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo finansowy jest ostateczny i stanowi załącznik do Umowy. 

(Harmonogram, który należy prawidłowo wypełnić, jest jednym z załączników do załączonej 

dokumentacji postępowania). (Uwaga! Harmonogram zakłada, że pierwsza płatność 

przypadnie nie wcześniej niż w styczniu 2019 r.) 

• kosztorys (wykonany na urealnionych cenach) uzasadniający merytorycznie oferowaną kwotę 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

W przypadku braku przedstawienia, w tym uzgodnienia, przez Wykonawcę w/w dokumentów, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca ze swojej winy uchyla się od  zawarcia umowy. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie przewidzianej w art. 
148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 
wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w 
ustawie Pzp oraz Projekcie umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

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:  



 

 

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. (22) 779 20 01, fax (22) 779 42 25; 

� inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pan Witold Ciara, tel. 22 779 20 01 wew. 

121, adres e-mail, iod@otwock.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

� 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”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

______________________ 

*
 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Zamawiający: 

Gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. 022 779-20-01(6), fax 022 779-42-25 

 
Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

TELEFON :                                             

FAX :                                             

EMAIL :                                             

NIP/KRS/PESEL/CEiDG : 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania budżetowego: 

„projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 

 

oświadczam/y, że: 
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji, 
4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,  
5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną 

za realizację przedmiotu zamówienia: 
 

 

Przedmiot 

Cena całkowita 

netto (PLN) 
Vat 

Cena całkowita 

brutto (PLN) 

Oferuję  udzielenie rękojmi 
oraz  gwarancji jakości i 
serwisowania na wykonany 
przedmiot umowy  

 
Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną 

infrastrukturą w ramach zadania 
budżetowego: „projekt i budowa zespołu 

szkolno-przedszkolnego w Wólce 
Mlądzkiej” 

 
 

………..%  

 

na okres …..* miesięcy liczony 

od dnia dokonania odbioru 

końcowego. 

 
* minimalnie 36 miesięcy a maksymalnie 60 miesiące. 

 



 

 

 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego 
zamówienia, 

9) wadium w wysokości …………………………. PLN, zostało wniesione w dniu.............................., w 
formie:............................................................;  

10) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 
następujący rachunek: ................................................................;  

11) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać firmy 
podwykonawców) 

a) ..................................................................................... 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

12) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są: 

a) ........................................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................................ 

c) ........................................................................................................................................ 

d) ........................................................................................................................................ 

e) ........................................................................................................................................ 

13) oferta została złożona na............... ponumerowanych i podpisanych stronach. 

14) wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _______(wskazać TAK/NIE) (Te informacje są 
wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 
osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: 
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)). 

15) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. (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).) 

 

 

.................................., dnia ....................                                               ....................................................... 
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 

 

 
 

Załącznik nr 2 
 

Zamawiający : 
Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania budżetowego: „projekt 
i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 

 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. V ust. 1 pkt. 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 pkt. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

          (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                    (podpis) 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Zamawiający : 
Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania budżetowego: „projekt 

i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 

 
 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                 (podpis) 

 

 



 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

             (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że 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: 

 

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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Załącznik nr 4 do SIWZ 
           

Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust.1 pkt.23 

 

Budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania budżetowego: „projekt 
i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 

 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                                 z 
wymogami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 poz. 1020 z późn. zm.) oświadczam, że: 
 

1) Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp. 

 
2) Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami: 
 
………………………………………………… 
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………………………………………………… 
………………………………………………… 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
  

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                 (podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

                                                              

                                                                 
UMOWA   WIN/         /2018 

 
 
W dniu ................... roku pomiędzy Miastem Otwock ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
reprezentowanym przez: Wiceprezydenta Miasta Otwocka -   Piotra Stefańskiego zwanym w 
dalszej części umowy „Zamawiającym”  
A ………, 
 zwanym dalej „Wykonawcą”  
w wyniku przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm. ) została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w 

ramach zadania budżetowego: „projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w 
Wólce Mlądzkiej”. 

2. Przedmiot Umowy jak i zakres prac, które należy wykonać jest opisany jako „etap I”w  
projektach budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej autorstwa firmy 
MENS Pracownia Projektowa załączonych do dokumentów przetargowych. 
Dokumentacja ta składa się z następujących opracowań: 

L.p. Nazwa opracowania 
1 PROJEKT BUDOWLANY  
2 PROJEKT WYKONAWCZY – PROJEKT ZAGOSPODARPWANIA TERENU, 

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENI Ą, ARCHITEKTURA, PROJEKT 
WYPOSAZENIA OBIEKTU – ETAP I 

3 PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA – ETAP I  
4 PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA – MURY OPOROWE  
5 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE WOD -KAN – ETAP I  
6 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE C.O. i C.T. – ETAP I  
7 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

NAWIEWNO-WYWIEWNEJ I KLIMATYZACJI – ETAP I  
8 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE TECHNOLOGII POMP CIEPŁA –  
9 PROJEKT WYKONAWCZY – INSTALACJE DOLNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA  
10 PROJEKT WYKONAWCZY – ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU – ETAP I  
11 PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

- ETAP I  
12 PROJEKT WYKONAWCZY - PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE  
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UWAGA! Zamawiaj ący rezygnuje ze zlecenia wykonania zagospodarowania  terenu 

zgodnie z zał ączonym projektem. Obszar opisany w projekcie zagosp odarowania 

terenu jako etap I nale ży doprowadzi ć do stanu umo żliwiaj ącego oddanie obiektu 

szkoły do u żytkowania.   

 
 
3. Projekty budowlane i wykonawcze oraz specyfikacje techniczne obejmują budowę 

kompletnego obiektu, z wyjątkiem nw. zakresu, który jest wyłączony z przedmiotu 
zamówienia: 
1) Dostawa mebli do sal lekcyjnych, 
2) Dostawa komputerów do pracowni informatycznej 
3) Dostawa dygestorium 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 umowy zobowiązuje się w 
szczególności do: 

1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ i niniejszej umowy w 
oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oraz wiedzą techniczną, zaleceniami 
jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz 
przepisami prawa; 

2) przystąpienia do robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy; 
3) zapewnieniem ochrony wykonywanych robót przed oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych oraz wód gruntowych, jak również wykorzystanie wszystkich 
dostępnych środków i rozwiązań budowlanych w celu niedopuszczenia do opóźnień w 
realizacji robót w okresach występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

4) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym; 
5) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz 
łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb, a także 

13 PROJEKT WYKONAWCZY - DROGOWY - ETAP I  
14 PRZEDMIAR ROBÓT – branże: roboty budowlane,  instalacje sanitarne, instalacje 

elektryczne, instalacje teletechniczne, zagospodarowanie terenu, sieci i zewnętrzne instalacje 
sanitarne, przyłącze teletechniczne, wyposażenie, gospodarka zielenią – ETAP I  

15 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - branże: roboty 
budowlane,  instalacje sanitarne, instalacje elektryczne– ETAP I  

16 DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ – DECYZJA NR 
523/2018 –  z dnia 23.05.2018 

17 DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ – DECYZJA NR 
741/2018 –z dnia 29.06.2018 
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zorganizowanie wewnętrznego parkingu dla pracowników budowy; wszystkie roboty i 
czynności z tym związane, na własny koszt i we własnym zakresie; 

6) ponoszenia odpowiedzialności za zajęty plac budowy, w tym zapewnienia należytej 
ochrony terenu budowy/mienia 

7) podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na 
własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów 
dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w 
okresie trwania umowy, lecz nie dłużej niż do protokolarnego przejęcia przez 
Inwestora przedmiotu umowy; 

8) zapewnienie pomieszczenia/kontenera celem umożliwienia pracy zespołowi Nadzoru 
Inwestorskiego oraz prowadzenia ew. spotkań/ koordynacji wraz z poniesieniem 
kosztów utrzymania tych pomieszczeń - z dostępem energii elektrycznej i Internetem; 

9) czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę publiczną; 
10) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

mieszkańców; 
11) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i 

pokrycia kosztów z tym związanych; 
12) zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów dla mieszkańców do okolicznych 

posesji oraz dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku; 
13) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu; 
14) opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza; 
15) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy i ich naprawienia; 
16) ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania 

podwykonawców jak i za działania, uchybienia lub zaniechania własne, nadto 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania 
Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą 
umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, 
na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie 
uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy, 

17) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji 
przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (wartość 
brutto) oraz dodatkowo lub w ramach OC ubezpieczenie od ryzyk budowlano 
montażowych przypisane konkretnie do przedmiotowej inwestycji; 

18) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót; 
19) zapewnienia pielęgnacji nasadzeń zastępczych oraz posadzonych lub przesadzonych 

drzew i krzewów zgodnie z projektem zieleni przez okres 36 miesięcy (liczonych od 
dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje oraz pielęgnowania terenów zielonych, podlewania i koszenia trawy w 
okresie wegetacyjnym przez okres 12 miesięcy (liczonych od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie); 
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20) pokrycia opłat/ kar, jeżeli w okresie 3 lat od dnia wykonania nasadzeń zastępczych 
drzewa nie zachowają żywotności; 

21) wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów 
ziemi; Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi; 

22) opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, 
oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie 
z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym 
związanych; 

23) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót 
objętych umową, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie oraz własne 
rozeznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i 
wszystkich robót związanych z odprowadzenia wód gruntowych w ramach ceny 
oferty; 

24) opracowania projektu zabezpieczenia wykopów przez osobę uprawnioną, 
zabezpieczenia wykopów (szalowania) i wykonanie robót w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

25) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 
wymaganych na etapie odbiorów; 

26) zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej; 
27) wykonania robót materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., 
poz..1332, ze zm.). Przed wbudowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca przedłoży 
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. Zamawiający ma prawo wykonania badań 
tych elementów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia 
ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej 
jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 
dokona ich wymiany 

28) zawiadomienie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych(przez dzień roboczy Strony rozumieją 
każdy dzień z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót i 
niedziel). Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do 
odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a 
następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt, 

29) zapewnienia kierowania budową w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy przez 
osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym 
pracownikami przeznaczonymi do wykonywania przedmiotu umowy, 

30) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami gestorami 
mediów, Zarządcy Drogi, usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 
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31) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a 
także zapewnienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta 
urządzeń, jeśli taki wymóg przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta, 
nadto protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i elementów 
wyposażenia i technologii obiektu; 

32) wykonanie w dwóch (2-ch) egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót; 

33) uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu szkoły i przekazania go 
Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego w 
dwóch (2-ch) egzemplarzach w formie papierowej i jednej w formie elektronicznej na 
płycie CD (format zapisu PDF), 

34) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do 
otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazania Zamawiającemu w 
terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót; 

35) wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiających 
przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli; 

36) zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych prowadzonych przez 
przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane elementy; 

37) wykonania w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 
U. z 1995r. Nr 25, poz. 133) i przekazania Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty 
zgłoszenia zakończenia robót; 

38) pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 
39) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną 

dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do 
stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów 
przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy 
realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia, 
wyposażenia i technologii oraz przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną 
dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych 
urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem umowy; 

40) zapewnienia na okres …… miesięcy od daty odbioru końcowego gwarancji jakości 
oraz w tym okresie bezpłatnego serwisu na wyposażenie i urządzenia tego 
wymagające, zamontowane w obiekcie; 

41) likwidacji zaplecza budowy wraz z ostatecznym uporządkowaniem terenu w terminie 
28 dni od zakończenia robót budowlanych; 

42) udziału w przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy w każdym roku trwania 
gwarancji jakości; o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 
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Wykonawcę pisemnie, faksem lub elektronicznie oraz usuwania w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie wad lub usterek stwierdzonych podczas tych 
przeglądów, 

43) przeszkolenia pracowników przyszłego  Użytkownika  w zakresie obsługi 
zamontowanych urządzeń i instalacji,  

44) przekazanie do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo finansowego 
przed podpisaniem umowy. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram 
rzeczowo finansowy jest ostatecznym i stanowi załącznik nr ……. do niniejszej 
Umowy; 

45) przestrzegania terminów realizacji inwestycji zgodnie z ostatecznym harmonogramem 
rzeczowo finansowym; 

46) aktualizowania tzw. ostatecznego harmonogramu rzeczowo finansowego 
stanowiącego załącznik nr … do umowy na żądanie Zamawiającego w ciągu 7 dni 
liczonych od dnia pisemnego żądania Zamawiającego w tej kwestii – w przypadku 
dokonywania zmian w tym zakresie, w tym m.in. opóźnień, w realizacji robót 
budowlanych wynikających z przyczyn niezależnych od obu Stron; 

 
§ 3 

TERMIN  
 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 30.05.2020 roku. 
1. wykonanie wszystkich robót budowlanych (z urządzeniami technologii/ 

wyposażeniem stałym) - nie później niż do dnia 30.03.2020 roku, 
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej (dla budynku szkoły i zagospodarowania 

terenu) – w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia robót budowlanych, 
3. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – nie później niż do dnia 

30.05.2020 roku, 
4. protokolarny odbiór końcowy przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie do 

dnia 30.05.2020 roku, 
2. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia, 

podpisanego przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę – w 
terminie …………. . 

3. Zakończeniem robót budowlanych jest wykonanie wszystkich robót budowlano-
montażowych, wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu – zgodnie 
z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami: usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 
terenu, umową, ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji, zaleceniami służb miejskich 
oraz właścicieli infrastruktury zgłoszonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa 
jest kontynuacja robót, Wykonawca może wpisem do dziennika budowy zgłosić 
konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót. Wpis taki musi uzyskać 
potwierdzenie inspektora nadzoru koordynującego prace nadzoru inwestorskiego. 

5. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres 
przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji. 
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6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strony ustalą w drodze 
aneksu do niniejszej umowy - nowy termin zakończenia przedmiotu umowy. Okoliczności 
powodujące czasowe przerwanie robót – nie mogą być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

7. Dniem zakończenia robót budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika 
budowy, informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony przez branżowych 
inspektorów nadzoru oraz inspektora koordynującego stwierdzeniem, że Wszystkie roboty 
budowlane zgodnie z umową zostały wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest w 
następnym dniu roboczym powiadomić na piśmie Zamawiającego, składając stosowne 
pismo w siedzibie Zamawiającego. 

8. Zamawiający w ciągu 14 dni od wpisu o gotowości do odbioru przystąpi do czynności 
odbioru obiektu. W trakcie czynności odbioru z udziałem przyszłego użytkownika, 
Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych 
urządzeń oraz elementów technologii, wyposażenia. Stwierdzone braki lub usterki 
Wykonawca uzupełni i poprawi w trakcie czynności odbioru. 

9. Po zakończeniu czynności odbioru, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 
braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu 
ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, oraz uzyskaniu 
przez Wykonawcę decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania, Zamawiający spisze 
protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy oraz przekazania obiektu 
Użytkownikowi. 

10. Strony umowy zgodnie ustalają, iż uzgodnienie Harmonogramu rzeczowo finansowego 
powinno nastąpić w terminie do 14 dni od przekazania Wykonawcy informacji o 
rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, przy czym przekazanie ewentualnych uwag 
do Harmonogramu rzeczowo finansowego przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od daty jego przekazania przez Wykonawcę. 

11. W razie nie uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo finansowego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w terminie 14 dni Zamawiający ma prawo wg swego wyboru przedłużyć 
termin do uzgodnień lub odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości 
o tej okoliczności. W takiej sytuacji Strony uznają, iż odstąpienie od Umowy nastąpiło z 
winy Wykonawcy. W razie odstąpienia od umowy z powodu nie przekazania lub nie 
uzgodnienia Harmonogramu, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega, że faktury częściowe nie będą płacone w wysokościach większych 
niż jest to wskazane w uzgodnionym ostatecznym harmonogramie rzeczowo finansowym. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA 
PRACOWNIKÓW  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
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zamówienia: roboty ogólnobudowlane, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 
wykonywaniu prac w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy.   

Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 
wykaz osób, które realizują przedmiot niniejszej umowy wraz z oświadczeniem, iż są one 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca Zobowiązany jest do aktualizacji 
wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany 
osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wskazanych w wykazie nie wymaga aneksu 
do umowy.  

2.      W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
roboty ogólnobudowlane. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1.      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

2.      żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

3.      przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.      W trakcie realizacji przedmiotu umowy 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 ustępie 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1)      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 o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy; 

2)      poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy 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 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter 
przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
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anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod 
kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3)      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; 

4)      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 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych. 

4.      Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości 5.000,00 zł. 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 ustępie 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. 

§ 5 
PODWYKONAWCY  

 

1.      Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą 
Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) w tym również stosowanie do ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm) 
i poniższych zapisów. 

2.      Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. W przypadku podwykonawstwa, Zamawiający ureguluje należność wykonawcy, po 
udokumentowaniu przez Wykonawcę płatności dla podwykonawców (lub dalszych 
podwykonawców) 
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4. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po dokonaniu zapłaty podwykonawcy. 

5. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, (której przedmiotem są roboty budowlane) jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy (w tym także 
projektu jej zmiany) oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej  umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

6. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca), zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie, maksymalnie, 30 dniowym (od otrzymania) zgłosi zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do 
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i do jej zmian. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu  umowy o  
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust7, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

9.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz ich zmian), 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 w sprawie zamówienia 
publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi , w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 
w terminie 30 dni. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
 

§ 6  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, na podstawie protokołu wprowadzenia 

podpisanego przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę w 
terminie 7 dni od daty podpisania umowy;  

2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego w zakresie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego; 

3. opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych 
dla Zamawiającego, związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub 
zatwierdzenie będą wymagane, nadto przystąpienia do odbiorów - zgodnie z zasadami 
określonymi w § 9 umowy; 

4. wypłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane (w ramach przedmiotu umowy/ jego 
części) roboty.  

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  (określonych w § 1) oraz za wszystkie materiały i 
środki produkcji użyte do jego wykonania, Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w 
łącznej wysokości brutto:  ……………… zł (słownie: 
……………………………………………………………………) - zgodnie z ofertą Wykonawcy 
i harmonogramem rzeczowo finansowym – stanowiącymi załączniki  nr … i …. do 
umowy, w tym za:  

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 
Przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego 
odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i 
sprzętu koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy. Podwyższenie wysokości 
wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w 
przepisie art. 632 k.c.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację Przedmiotu 
umowy określonego w § 1, w szczególności wraz z: materiałami/urządzeniami 
technologii, kosztami ubezpieczenia OC, kosztami zużycia wody i energii elektrycznej, 
kosztami tablic informacyjnych oraz wszelkimi kosztami związanymi z przekazaniem do 
użytkowania i sporządzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczególności: 
zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i odbiorów przez odpowiednie 
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służby: m.in. gestorów mediów i innych koniecznych – w trakcie prowadzenia robót i po 
ich wykonaniu). 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach,  płatnych po wykonaniu i odbiorze 
bez zastrzeżeń przez Zamawiającego danych części Przedmiotu umowy, stosownie do 
procentowego udziału w kosztach inwestycji. 
 
• rozliczenie odbędzie się na podstawie faktur częściowych doręczonych 

Zamawiającemu  
wraz z kopiami protokołów odbioru częściowego robót, wystawionymi zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym do wysokości środków w budżecie 
Zamawiającego na realizację inwestycji do limitu 90%  wartości robót budowlanych, 
określonej w ust. 1  powyżej. Faktury będą wystawiane w oparciu o protokoły odbioru 
częściowego robót, zaakceptowane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i przez 
Zamawiającego - nie częściej niż raz w miesiącu. Faktur ę końcową (w zakresie 10% 
wynagrodzenia za roboty budowlane) Wykonawca może wystawić po protokolarnym, 
podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, odbiorze końcowym Przedmiotu 
umowy, zgodnie z treścią § 9 i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie 
pisemnej przez Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że; 
pierwszą fakturę będzie mogły wystawić Wykonawca w 2019.  

a. w 2019 roku Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto 
nie większą niż ………………. zł. 

b. w 2020 roku Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto 
nie większą niż ………………. zł. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w §… ust. ……., zasady 
rozliczeń określone w § ….ust…… ulegają modyfikacji w ten sposób, że wypłata 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru robót i 
ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, że wcześniej ustanie przyczyna wstrzymania 
zapłaty wynagrodzenia – umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogów 
Zamawiającego i uzyska jego akceptację/przedłożone zostaną kompletne dokumenty 
wymagane § …..ust. ….. niniejszej umowy. 

7. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do jej opisania w sposób następujący: 
„budowa budynku szkoły wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania 
budżetowego: „projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej” 
oraz z odwołaniem się do konkretnych punktów harmonogramu rzeczowo-finansowego 
inwestycji.  

8. Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na Miasto Otwock, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400  Otwock NIP 532-10-07-014.  Fakturę należy złożyć w 
ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru. 

9. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 21 dni od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem niezbędnych 
dokumentów i w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie 
wystawionej faktury końcowej. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego w wykonaniu złożonego polecenia przelewu bankowego. 
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10. Należność za wykonane prace i odebrane w ramach przedmiot umowy płatna będzie na 
rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………………… 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 należności za dostawę i zużycie wody, energii 
elektrycznej i innych mediów (w tym opłat stałych) wraz z ewentualnymi odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie w zapłacie ww. należności Zamawiającego w przypadku nie 
wykonania obowiązku w zakresie podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb 
budowy) i zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej 
oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii 
elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót (obowiązku, o którym mowa w §2 
pkt 6). 

12. W przypadku, uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, 
podwykonawcy, niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu 
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego po 
zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do 
wymogów § 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 k.c) - w oparciu o 
otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio 
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez 
Zamawiającego kompletnych dokumentów rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego 
przerobu robót. Powyższa bezpośrednia zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie 
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za 
przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty. 

13. Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelewu swoich wierzytelności oraz praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona, w całości lub części, któregokolwiek ze 
swoich zobowiązań ustalonych na podstawie umowy Zamawiający może je wykonać bądź 
powierzyć ich wykonanie w całości lub części na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający z zachowaniem praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi 
za wady - po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o szacowanych kosztach wykonania 
zastępczego tychże robót - będzie mieć prawo obciążenia w całości Wykonawcę 
poniesionymi kosztami wykonania zastępczego w kwotach brutto notą obciążeniową i 
potrącić należną z tego tytułu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy. 
Powyżej opisane wykonanie zastępcze obowiązków Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności z tytułu wykonania Umowy. 

 
§ 8  

NADZORY 
 

1. Zamawiający wskaże branżowych inspektorów nadzoru po podpisaniu Umowy. Zakres 
działania branżowych inspektorów nadzoru określają przepisy prawa budowlanego. 
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2. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć odpowiednie osoby do pełnienia samodzielnych 
funkcji na budowie zgodnie poniższym kryterium: 

Kierownik budowy– uprawnienia budowlane  w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania budową (lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na 
stanowisku kierownika budowy nie krótsze niż 5 lat w tym przynajmniej 3 lata przy 
budowie budynków o kubaturze min. 2500 m2 powierzchni użytkowej. 
 
 
Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych  bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku 
kierownika robót nie krótsze niż 5 lat. 
 
Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez 
ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie 
pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót nie krótsze  
niż 5 lat.  

 
 

3. Jako kierownika budowy Wykonawca wyznacza: ………….. posiadającego uprawnienia 
budowlane 
nr ……………  telefon  …………., e-mail: …………………… 

4. Jako kierownika robót w bran ży sanitarnej  Wykonawca wyznacza: ………….. 
posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………  telefon  …………., e-mail: 
…………………… 

5. Jako kierownika robót w bran ży elektrycznej Wykonawca wyznacza: ………….. 
posiadającego uprawnienia  budowlane nr ……………  telefon  …………., e-mail:  
 

6. Wykonawca zapewnia, że wskazani przez niego: kierownik budowy, kierownik robót w 
branży sanitarnej i kierownik robót w branży elektrycznej – będą stanowić kluczowy 
personel Wykonawcy przez cały okres trwania realizacji umowy. Zastąpienie danej osoby 
stanowiącej personel kluczowy Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, po weryfikacji czy personel zastępczy zapewni równoważny poziom 
kwalifikacji i doświadczenia. Terminy ew. urlopów wypoczynkowych kluczowego 
personelu Wykonawcy, przypadające w okresie realizacji umowy muszą być uzgadniane z 
Zamawiającym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych 
przez inspektorów nadzoru. 
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8. O wszelkich poleceniach branżowych inspektorów nadzoru nakładających na Wykonawcę 
obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem umowy Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego. 

9. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego. 

10. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach 
odbioru inwestycji  przez organy: 
1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
2) Państwowej Straży Pożarnej; 
3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 

 
§ 9 

ODBIORY CZĘŚCIOWE ROBÓT BUDOWLANYCH/ ODBIÓR KO ŃCOWY 
PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy – 

odbierane będą sukcesywnie: 
1) odbiorem części robót budowlanych – na podstawie protokołów odbioru częściowego 

robót, nie częściej niż raz w miesiącu; 
2) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu- zgłaszanych przez Wykonawcę 

zgodnie z treścią § 2 pkt. 28) umowy, sprawdzanych przez nadzór Zamawiającego w 
terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Wykonawcę. Wykonanie tych 
robót stwierdza się wpisem w dziennik budowy. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
tych robotach, jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do zbadania robot, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego; 

3) odbiorem końcowym robót– na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 
4) odbiorem końcowym Przedmiotu umowy 

2. Odbiory robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy będą dokonywane 
równolegle z odbiorami robót/ prac w linii podwykonawczej/dalszego 
podwykonawstwa - dokonywanymi z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i 
podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego. W celu dokonywania ich 
odbioru jednocześnie z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Inwestorem)  

3. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem 
kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru końcowego, przy czym odbiór 
końcowy robót/prac podwykonawczych, o ile nie nastąpił zgodnie z treścią umowy 
podwykonawczej wcześniej, odbywać się będzie równolegle z jednoczesnym odbiorem 
końcowym robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego od 
Wykonawcy (z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i podwykonawców oraz Inspektorów 
nadzoru Zamawiającego). 

4. Gotowość odbioru robót musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy 
dokonanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającymi wykonanie 
wszystkich robót zgodnie z umową. 
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5. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru : 
a) częściowego robót - w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go na piśmie 

przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie czynności 
odbioru powinno nastąpić w terminie nie później niż 7 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia odbioru częściowego; 

b) końcowego robót - w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na piśmie przez 
Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora 
Nadzorów Inwestorskiego. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 
14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru końcowego, przy czym Wykonawca w 
dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót - zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 
1) dzienniki budowy, 
2) protokoły odbiorów regulacji urządzeń na istniejących sieciach przez właściwego 

zarządcę sieci wraz z dowodami wpłat za pełniony nadzór techniczny – w 2 egz., 
3) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania 

na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
itp.) – w 2 egz., 

4) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  – w 2 egz., 
5) projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

inwestycji, potwierdzonymi przez kierownika budowy – w 2 egz. 
c) końcowego Przedmiotu umowy – niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę 

pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w § 2 umowy, przy czym o ile 
Wykonawca uzyska go  w trakcie końcowego odbioru robót oba te odbiory mogą 
zostać dokonane łącznie. 

6. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych 
robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 
upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie 
wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 
zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

8. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w 
trakcie czynności odbiorowych. 

9. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający odmówi 
odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru końcowego, który 
może się wiązać z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania 
robót. 

10. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo zażądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, 
gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie przedmiot 
umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna. 

11. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę wad 
i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji 
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powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(nie mający żadnych usterek/zastrzeżeń). 

12. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy Przedmiotu umowy zaczyna biec termin 
gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

13. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn 
niezależnych  
od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień z Zamawiającym 
poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy, terminu oddania 
przedmiotu umowy. 

14. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na 
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi 
trzeciemu. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE/ODST ĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, po upływie terminu 

określonego w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
rękojmi za wady/ gwarancji jakości w odniesieniu do usunięcia ewentualnych wad 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
15% wartości wynagrodzenia brutto, 

4) 1 000,00zł brutto za nie podjęcie odpowiedniej interwencji w przeciągu 7 dni od 
zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki  w okresie trwania gwarancji, 

5) Po 1 000,00 zł brutto za każde niedopełnienie obowiązku przeglądu i serwisu 
wbudowanych urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta tych urządzeń, w czasie 
trwania gwarancji 

6) jeśli Wykonawca w przeciągu 14 dni nie wykona naprawy zgłoszonej wady lub 
usterki w okresie trwania gwarancji Zamawiający ma prawo zlecić innej firmie 
wykonanie naprawy zgłoszonej wady lub usterki a kosztami obciążyć Wykonawcę,  

7) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w §4ust. 1 umowy, 

8) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
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podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, 

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §7 ust. 1 umowy. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej 
szkody. 

3. Zamawiający w okresie trwania umowy (tj. do dnia podpisania bez zastrzeżeń odbioru 
końcowego przedmiotu umowy) ma prawo odstąpić od umowy/ lub jej części z winy 
Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym ex nunc w przypadku zaistnienia 
którejkolwiek z okoliczności wskazanych poniżej w pkt 1-7 niniejszego ustępu w terminie 
60 dni od powstania którejkolwiek z tych okoliczności: 
1) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie 

dokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez 
Zamawiającego (pisemnie lub faksem, elektroniczną pocztą- skan pisma); 

2) wykonania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji inspektora 
nadzoru i nie przystąpienia do ich właściwego wykonania w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia 
przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej (podwykonawcom) 
bez zgody Zamawiającego oraz niewykonania obowiązku wynikającego z klauzuli 
społecznej, zawartej w § 4  umowy; 

3) przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych bez 
uzasadnionych przyczyn bądź opóźnień w wykonaniu Przedmiotu umowy tak 
znacznych, że nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca zdołał je ukończyć w 
terminie wykonania określonym w § 3 umowy – bez wyznaczania przez 
Zamawiającego terminu dodatkowego na jego ukończenie; 

4) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; 
5) zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 

mu wykonanie umowy;  
6) nie realizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom lub 

podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzającym zagrożenie kierowania roszczeń 
do Zamawiającego (jako inwestora), czy powstawanie zatorów płatniczych 
świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu 
uniemożliwiającym wykonanie umowy, nadto w przypadku konieczności 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/ dalszemu 
podwykonawcy lub konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości 
umowy; 

7) nie przedłużenia bądź nie przedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ 
gwarancji usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na 
własny koszt protokół zaawansowania robót i/ lub dostaw w toku na dzień odstąpienia, 
inwentaryzację robót wykonanych, na kopii projektu budowlanego naniesie wszystkie 
dokonane zmiany projektów i zastosowanych materiałów potwierdzone przez kierownika 
budowy, zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie 
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uzgodnionym przez Strony oraz sporządzi protokół przekazania budowy zawierający 
następujące dane: wykaz dokumentacji, dzienników budowy, zestawienie kluczy i kodów, 
instrukcje obsługi urządzeń, karty materiałowe, oświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty, 
badania, pomiary instalacji i urządzeń, opis przejmowanego obiektu wraz z infrastrukturą, 
spis liczników (woda, gaz, energia elektryczna) oraz sposób postępowania wobec 
urządzeń, narzędzi i infrastruktury należących do Wykonawcy oraz podwykonawców. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, na podstawie 
protokołu zaawansowania robót lub dostaw sporządzonego przez zainteresowane strony. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust.1 umowy. 

 
§ 11 

GWARANCJA JAKOSCI I SERWISOWANIA / R ĘKOJMIA ZA WADY 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i serwisowania na wykonany Przedmiot umowy na 
okres ….. miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy 
(zgodnie z treścią oferty Wykonawcy), a nadto równolegle biegnącej ………. letniej 
rękojmi za wady.  

2. Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakości zapewni bezpłatny serwis na 
wbudowane urządzenia oraz elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z 
dokumentacją techniczno-ruchową takiego serwisu bądź konserwacji wymagają i ponosi 
jego koszty. Wykonawca w okresie udzielonej przez siebie gwarancji zapewni 
przeprowadzenie nieodpłatnych okresowych przeglądów serwisowych na warunkach 
określonych w gwarancji producenta tych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest 
odnotować każdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem w książce 
eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikającymi z warunków 
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglądów i konserwacji) - fakt wykonania przeglądu 
konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia. 

3. Jeżeli użyte do wykonania Przedmiotu umowy urządzenia, elementy technologii i 
wyposażenia będą miały gwarancje udzielone przez producenta dłuższe, to Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać te gwarancje Zamawiającemu w trakcie przeglądu 
gwarancyjnego dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakości.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na posadzone drzewa i krzewy, obejmie 
je wymaganą pielęgnacją na okres 36 miesięcy (liczonych od dnia uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie). Wykonawca będzie pielęgnował tereny zielone, w tym dokonywał 
koszenia i podlewania posianej w ramach wykonania trawników trawy w okresie 
wegetacyjnym przez okres 12 miesięcznej gwarancji (liczonej od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie). 

5. O wykryciu wady/usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na 
piśmie/scanem pisma wysłanym mailem. 
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6. Istnienie wady/usterki powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym 
jednostronnie przez Zamawiającego terminem jej usunięcia z zastrzeżeniem, iż żądając 
usunięcia wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na 
ich usuniecie. 

7. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas naprawy, licząc od 
zgłoszenia wady/ usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych 
dla części naprawianej. 

8. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego 
wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są 
wiążące dla Wykonawcy. 

9. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości do każdej z 
wady z osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad 
ze względu na ich koszt. 

10. W przypadku niedotrzymania terminu serwisowania lub opóźnień w usunięciu przez 
Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót albo w okresie rękojmi i 
gwarancji Zamawiający może je na koszt i ryzyko Wykonawcy usunąć samodzielnie, albo 
powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu. W takim przypadku Zamawiający z 
zachowaniem praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady - po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy o szacowanych kosztach wykonania zastępczego tychże prac/ 
robót - będzie mieć prawo obciążyć w całości w kwotach brutto notą obciążeniową 
Wykonawcę poniesionymi kosztami wykonania zastępczego i potrącić należną z tego 
tytułu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy bądź dochodzić należnej 
kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1.     Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem 
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 7 ust. 1 tj. ………… 
zł (słownie: ………………….) w formie: ……………….  

2.       70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, 
zaś 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci/zwolni Wykonawcy do 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. 

3.       W przypadku, gdy na skutek zmiany któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu 
umowy zabezpieczenie, wniesione w innej formie niż pieniężna, będzie tracić ważność 
Wykonawca zobowiązuje się ze stosownym wyprzedzeniem - na własny koszt - 
przedłużyć ważność ustanowionego zabezpieczenia albo wnieść nowe zabezpieczenie z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia obejmującego cały okres prowadzenia inwestycji. 
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§ 13 

ZMIANY ZAPISÓW UMOWY 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość 

dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 
1. W przypadku zmiany przepisów prawa- dopuszczalna jest taka zmiana umowy, 

która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych 
przepisów prawa, 

2. Wystąpienia zmiany terminu zakończenia robót w związku z: 
a. Opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w 

stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 
b. Brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków 

klimatycznych, 
c. Działaniem siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 
d. Wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 
e. Koniecznością wykonania robót zamiennych. 

3. Zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy. 
4. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość 
zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie. 

5. Zmianie osób, wskazanych w § 8 ust. 3-5 niniejszej umowy. 
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 

strony pod rygorem nieważności. 
 

§ 14  

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ/ OCHRONA DANYCH OSOBOWYC H 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. 2016 poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 
1. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i 
nazwisko oraz w zakresie firmy.  

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do 
zasobów systemów informatycznych Urzędu m. Otwocka. 
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§ 15  
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego 

prawa: Kodeksu cywilnego, ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ustawy „Prawo 
budowlane”. 

3. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron.  
 
 

 
Załączniki: 
 

1. Dokumentacja projektowa 
2. DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ – 

DECYZJA NR 523/2018 –  z dnia 23.05.2018 
3.  DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ – 

DECYZJA NR 741/2018 –z dnia 29.06.2018 
4. Harmonogram-rzeczowo finansowy 
5. ………………… 
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