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Nr sprawy:   ZKW-381-2/2018                                                                      Wrocław,  11 lipca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO NA: PRZEBUDOWĘ 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU, OBEJMUJĄCĄ MONTAŻ BRAMY ZAMYKAJĄCEJ 

WJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO, PRZENIESIENIE SZLABANÓW, WYKONANIE 

BLOKAD DROGOWYCH WRAZ Z POWIĄZANYMI INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI  

I TELETECHNICZNYMI W BUDYNKU AKADEMII SZTUK TEATRALNYCH  

IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE FILIA WE WROCŁAWIU  

PRZY UL. BRANIBORSKIEJ 59 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – wartość 

zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.  

2. Zamawiającym jest: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia 

we Wrocławiu ul. Braniborska 59, 53 -680 Wrocław, Tel. 71/ 358-34-01, fax 71/ 358-34-21 

poczta elektroniczna: sekretariat@ast.wroc.pl   strona internetowa : http:// www.ast.krakow.pl  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

2. Przedmiot zamówienia stanowi przebudowa ściany zewnętrznej budynku, obejmująca montaż 

bramy zamykającej wjazd do garażu podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie 

blokad drogowych wraz z powiązanymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w 

budynku Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Braniborskiej 59, 53-680 Wrocław. 

3. Zakres zamówienia: 

Zakres robót do wykonania obejmuje roboty w zakresie architektury, konstrukcji, 

zagospodarowania terenu oraz elektryczne i teletechniczne, w szczególności: 

•  montaż bramy zamykającej wjazd do garażu podziemnego,  

•  wykonanie zasilania i sterowania bramami - instalacje elektryczne i teletechniczne 

•  montaż kraty nad bramą 

•  przeniesienie szlabanów drogowych 

•  wykonanie sterowania szlabanami 

•  instalowanie szlabanów i ustawianie słupków drogowych 

•  przeniesienie instalacji sterowania szlabanami 

•  regulacja i ustawienie wydajności wentylatorów 

•  roboty malarskie 

•  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

4.1 Dokumentacja Projektowa - autor Pracownia Projektowa Architekt Wacław Hryniewicz, 

56-610 Wrocław, ul. Stanisława Moniuszki 13, na którą składają się: 

a) Projekt budowlany (zał. Nr 4 do Zapytania ofertowego) 

b) Projekt wykonawczy (zał. Nr 5 do Zapytania ofertowego): 

- architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, 

- instalacje elektryczne i teletechniczne 
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c) Przedmiar robót (zał. Nr 6 do Zapytania ofertowego)  

4.2 STWiORB (zał. nr 7 do Zapytania ofertowego) - autor Pracownia Projektowa Architekt 

Wacław Hryniewicz - zawierająca wymagania i warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, 

stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

6. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 

Kod CPV Opis 

45421148-3 Instalowanie bram 

45421147-6 Instalowanie krat 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

45316210-8 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców. 

9.  Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

10. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie zgodnie z § 12 wzoru 

umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

11. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem 

sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Konieczną nr fax. 71/ 

358-34-21, tel. 71/ 358-34-01, e- mail sekretariat@ast.wroc.pl od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8:00 – 15:00. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

protokolarnego przekazania terenu budowy. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi 

w terminie ustalonym przez strony, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie precyzuje 

szczegółowego warunku w tym zakresie , 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  w postępowaniu może uczestniczyć wykonawca, 

który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 

dwa zamówienia o podobnym do przedmiotu zamówienia zakresie o wartości 

sumarycznej 150 000,00 zł brutto  lub wyższej (przy czym wartość pojedynczego 

zamówienia nie może być niższa niż 60 000,00 zł brutto); 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia - w postępowaniu może uczestniczyć wykonawca, który 

dysponuje  kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia  budowlane bez 

ograniczeń,   

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia - w postępowaniu może uczestniczyć wykonawca ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż  

wartość oferty brutto.  

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie 

oświadczenia zawartego w formularzu oferty.  W celu potwierdzenia spełnienia warunku 

określonego w ust. 4 ust. 2 Wykonawca załączy dodatkowo do oferty odpowiednie dokumenty, 

t.j. wykaz robót - zgodnie z wzorem - zał. nr 2 oraz stosowne referencje.   

 

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  

1. Wykaz dokumentów, które musi dostarczyć wykonawca do upływu terminu składania 

ofert: 

a) wypełniony Formularz Oferty (wzór - zał. nr 1),  

b) opis oferowanego przedmiotu zamówienia i obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia, 

wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, przedstawione w formie kosztorysów plus 

zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami 

cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów, wraz ze wskazaniem 

producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. oferowanych elementów i urządzeń. w 

celu oceny przez Zamawiającego, czy spełniają one warunki określone w nin. zapytaniu,  

c) dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia (wykaz robót - zgodnie z 

wzorem - zał. nr 2 oraz stosowne referencje).   

2.  Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, kopii 

wymaganych uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualnym wpisem do 

izby inżynierów budownictwa  - w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w art. 

IV ust. 1 pkt 3), tj. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 

przedłożenia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacania składek, na potwierdzenie  

spełnienia warunku określonego w art. IV ust 1 pkt 4), tj. znajdowania się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3.W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa zapytaniu  

dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
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Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie 

potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub 

będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW  

1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z 

Wykonawcami: 

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Radosław Frąk  – e-mail: 

radoslaw.frak@ast.wroc.pl   tel. 71 358 34 14;   

w sprawach formalnych: Małgorzata Konieczna, e-mail: sekretariat@ast.wroc.pl, tel. 71 358-

34-0  - od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 14.00.  

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Zapytania 

ofertowego oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie mailem: 

sekretariat@ast.wroc.pl lub na piśmie na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. 

Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-

680 Wrocław z dopiskiem: Przebudowa ściany zewnętrznej budynku, obejmująca montaż 

bramy zamykającej wjazd do garażu podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie 

blokad drogowych wraz z powiązanymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w 

budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu 

przy ul. Braniborskiej 59. 

2.  W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji mailem, 

strona, która otrzymała wiadomość, zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić drugiej 

stronie fakt jej otrzymania. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego zamówienia wpłynie 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego, a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub na podstawie upoważnienia 

do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, a kopie składanych wraz z ofertą dokumentów 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

2. Podpisy na Formularzu oferty oraz oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w 
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sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu 

pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

3. Ofertę stanowi „Formularz oferty” – sporządzony wg zał. nr 1 wraz z wymaganymi 

dokumentami.  

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

5.   Wraz z ofertą nie należy składać dokumentu wymienionego w rozdz. V pkt 2 -  te składa 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania 

Zamawiającego. 

6.  Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  

7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji”. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte 

i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących  

informacji: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, informacje dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8.  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. 

9. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta 

była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

10.  Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca. 

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

12.  Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie 

ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. 

13.  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

14.  Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: 

- nazwą, adresem Wykonawcy, 

- nazwą Zamawiającego i adresem miejsca składania ofert: 

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu 

ul. Braniborska 59, sekretariat pok. Nr 114 I piętro, 53-680 Wrocław 

oraz adnotacją: 

Przebudowa ściany zewnętrznej budynku, obejmująca montaż bramy zamykającej wjazd 
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do garażu podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie blokad drogowych wraz 

 z powiązanymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w budynku Akademii 

Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu  

przy ul. Braniborskiej 59 

Nie otwierać przed 23.07.2018 r. przed godz. 12:05 

 

IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT  

1. Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, należy 

złożyć do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 12:00 w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. 

Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław, 

sekretariat pok. nr 114 (I piętro). 

2. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2018  r. o godz. 12:05 w Akademii Sztuk 

Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 59, 53-

680 Wrocław, pok. nr 136 (I piętro). 

 

X. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ  

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.  Cena oferty obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w 

niniejszej Zapytania ofertowego zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową – załącznik nr 4, 5 i 6,  

b) specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 7; 

c) zobowiązaniami wynikającymi z tekstu załączonego wzoru  umowy; 

d) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

e) dokonaną wizją lokalną w obiekcie. 

3. Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy. 

Ze względu na ryczałtowe rozliczenie ryzyko obmiarowe jest po stronie Wykonawcy. Podana 

cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, niezależnie od 

rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz poniesionych przez Wykonawcę 

kosztów ich realizacji. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy 

mogą wpłynąć jedynie na zmianę kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie 

netto nie ulegnie zmianie. 

4. Załączony przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do określenia ceny 

ryczałtowej. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie Przedmiotu 

zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w 

dokumentacji projektowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie 

przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 

szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
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5. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu Oferty. 

6. W Formularzu Oferty należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, tj. wartość netto, wartość podatku VAT oraz 

wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że 

trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę 

o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega 

zmianie. 

7. Obowiązująca na przedmiot zamówienia stawka podatku VAT wynosi 23%. 

Jeżeli Wykonawca zastosuje stawkę VAT odmienną niż wskazana, zobowiązany jest wskazać 

podstawę jej przyjęcia (przepisy prawa lub posiadane indywidualne interpretacje). 

8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we 

wzorze umowy (załącznik nr 3). 

XI. OPIS KRYTERIÓW  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) Kryterium 1: Cena – waga 80% 

2) Kryterium 2: Gwarancja -okres w latach 20% 

Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów 

oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.  

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: 

W = C + G, 

gdzie: 

C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena (Kryterium 1); 

G - oznacza wartość punktową w kryterium Gwarancja - okres w latach (Kryterium 2) 

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. 

Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów: 

2.1 Wartość punktowa C w Kryterium 1 (Cena) wyliczana będzie według wzoru: 

 C = Cmin/Cn * 80  

gdzie: 

Cmin – [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert; 

Cn – [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty. 

Wartość C będzie wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 
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w gorę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku 

nie ulega zmianie. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 1 wynosi 

80 pkt. 

2.2 W Kryterium 2 (Gwarancja - okres w latach) punkty G przyznawane będą, zależnie od ilości 

dodatkowych lat  gwarancji oferowanych przez Wykonawcę, następująco:  

GWARANCJA - okres w latach 

GWARANCJA - 

sumaryczny okres  

w latach 

ilość 

przyznanych 

punktów G 

GWARANCJA MINIMALNA (OBLIGATORYJNA) 

 tj. minimalny okres 5 lat gwarancji wymagany przez 

Zamawiającego  

5 0 

OFEROWANY 1 ROK DODATKOWEJ GWARANCJI  

tj. powyżej minimalnych 5 lat wymaganych przez 

Zamawiającego 

6 10 

OFEROWANE 2 LATA DODATKOWEJ GWARANCJI  

tj. powyżej minimalnych 5 lat wymaganych przez 

Zamawiającego 

7 20 

UWAGA: 

W formularzu oferty należy zaznaczyć oferowaną gwarancję poprzez postawienie np. ”X”. 

W przypadku błędnego wpisania/zaznaczenia np. więcej niż jednej opcji lub nie zaznaczenia 

żadnej opcji - Zamawiający przyjmie do badania i oceny ofert minimalny okres gwarancji w 

latach wymagany przez Zamawiającego,  tj. 5 lat. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w Kryterium 2 wynosi 

20 pkt. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej 

ocenie punktowej. 

4.  Jeżeli nie będzie można wybrać oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam punktowy bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych.  

XII. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY  

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 
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2. Przez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” Zamawiający rozumie omyłkę 

w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu 

ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona 

charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż 

każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania 

zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, zamawiający 

uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. 

Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych Zamawiający uzna w szczególności: 

a) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT; 

b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT. 

Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych i tak obliczoną cenę przyjmie jako 

łączną cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

3. Jako inne omyłki określone w pkt 1c nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 

Zamawiający będzie traktował omyłki polegające w szczególności na rozbieżności ceny 

ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą 

cenę ofertową brutto wynikającą z sumy ceny netto i kwoty podatku VAT. 

XIII. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty pod względem ich zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może 

zwracać się do Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści ofert i uzupełnienie lub 

poprawienie dokumentów złożonych wraz z ofertą. Niezłożenie przez wykonawców 

wyjaśnień/nieuzupełnienie dokumentów może skutkować nieuwzględnianiem oferty w 

ocenie. 

2. Po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięciu zapytania bez rozstrzygnięcia 

Zamawiający prześlę informację wykonawcom, którzy złożyli oferty i zamieści tę 

informację na stronie internetowej.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone 

w nin. zapytaniu i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria 

oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym. 

4. Zamawiający po wyborze oferty zawrze z wybranym wykonawcą umowę wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia. Jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana, w terminie do 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze 

oferty nie zawrze umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  

10 % oferowanej ceny brutto. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

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

następujących formach w: 

- pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

 z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem  

na następujący rachunek bankowy:   Bank Zachodni WBK S.A. 34 Oddział we Wrocławiu 

NR KONTA 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 

6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu złożone zostanie w w sekretariacie 

Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul. 

Braniborskiej 59, pok. nr 114, I piętro. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.  

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

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

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

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

9. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 

instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument 

zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

XV. WZÓR UMOWY  

Zamawiający zamieścił wzór umowy jako załącznik nr 3 do nin. zapytania.  

XVI. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE 

Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA  

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN. 

XVII. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1.Oferta nie podlega ocenie wg kryteriów oceny ofert, gdy: 

1) nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu; 

2) nie jest złożona w formie pisemnej; 

3) jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez rozstrzygnięcia, gdy: 

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi określone w nin. zapytaniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 
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3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

4) bez podania przyczyny przed dokonaniem wyboru oferty. 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego: 

Zał. nr 1 - wzór formularza oferty 

Zał. nr 2 - wzór wykazu robót 

Zał. nr 3 - wzór umowy 

Zał. nr 4 - Projekt budowlany 

Zał. nr 5 - Projekt wykonawczy - architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu, instalacje 
elektryczne i teletechniczne 

Zał. nr 6 - Przedmiar robót 

Zał. nr 7 - STWiORB 

 

 

ZATWIERDZAM: 

Z-ca Kanclerza AST ds. Filii we 

Wrocławiu  

Katarzyna Kostenko 

 

 

 

Wrocław,  11 lipca 2018 r. 
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Załącznik nr 1 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Oferta na wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zdania p.n.  

Przebudowa ściany zewnętrznej budynku, obejmująca montaż bramy zamykającej wjazd do 

garażu podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie blokad drogowych wraz z 

powiązanymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w budynku Akademii Sztuk 

Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 

 

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

(Nazwa wykonawcy) 

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

(kod, miejscowość, województwo) 

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

(ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

telefon: ................................................, fax ................................................,  

e-mail: ................................................. 

 

1.Po zapoznaniu się z zapytaniem z dnia  11 lipca 2018 r. nr sprawy ZKW-381-2/2018 wraz z 

załącznikami składam ofertę na warunkach przedłożonych przez Zamawiającego w 

wymienionych dokumentach. 

2.Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

 

NETTO: …………......… zł ,  

słownie złotych:.…...............................………….................................................. 

 

BRUTTO: …………...… zł ,  

słownie złotych:.…...............................…………..................................................  

w tym należny podatek VAT wg stawki  23 %, tj. ................................. zł 

 

Oferuję dodatkowy okres Gwarancji (powyżej 5 lat 

wymaganych przez Zamawiającego)* 

jeden rok dodatkowej 

gwarancji 

dwa lata dodatkowej 

gwarancji 

 

 

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

                                                (Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  

     

       *zaznaczyć właściwe - jeśli Wykonawca zamierza zaoferować dodatkowy rok lub dwa lata gwarancji) 



13 
 

                                                                   

                                                                    

3.Przedmiotem niniejszej oferty jest wykonanie robót budowlanych, t.j. przebudowa ściany 

zewnętrznej budynku, obejmująca montaż bramy zamykającej wjazd do garażu 

podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie blokad drogowych wraz z powiązanymi 

instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w budynku Akademii Sztuk Teatralnych przy 

ul. Braniborskiej 59, 53-680 Wrocław, zgodnie z załączoną kalkulacją i opisem urządzeń, a 

także zapytaniem ofertowym z dnia 11 lipca 2018 r. z załącznikami.   

4.Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie: do 60 dni od 

protokolarnego przekazania terenu budowy.  

5.Oświadczam, iż akceptuję projekt umowy przedstawiony przez Zamawiającego i w przypadku 

udzielenia nam niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych w w/w projekcie. 

6.Oświadczam, że udzielę Gwarancji minimalnej, tj. 5 lat na warunkach określonych we wzorze 

umowy. 

7. Oświadczam, że udzielę Gwarancji dodatkowej na warunkach określonych we wzorze umowy 

i wskazanej w ofercie  (o ile dotyczy) 

8.Oświadczam, że spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym w zakresie: 

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b)posiadania wiedzy i doświadczenia , t.j. wykonałem co najmniej dwa zamówienia o podobnym 

do przedmiotu zamówienia zakresie o wartości sumarycznej 150 000,00 zł brutto  lub wyższej 

(przy czym wartość pojedynczego zamówienia nie jest niższa niż 60 000,00 zł brutto); 

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, t.j, dysponuję kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia  budowlane bez 

ograniczeń,   

d)znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie 

mniejsza niż  wartość oferty brutto.  

9.Zamierzam powierzyć następującym podwykonawcom części zamówienia *: 

Nazwa (firma) i adresy podwykonawców Zakres rzeczowy zamówienia realizowany 

przez podwykonawcę 

  

  

                              

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

                                                (Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)                                                                               
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10.Oświadczam, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ……………………… 

nie mogą być udostępniane stanowią bowiem tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11.Oświadczam, że okres związania oferta wynosi 30 dni od terminu składania ofert.  

12.Załączniki:  

a) opis oferowanego przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny oferty w formie kosztorysów plus 

zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia dla całości zamówienia wraz z nośnikami 

cenotwórczymi, ze wskazaniem producenta/ów, typów, numerów katalogowych itp. 

oferowanych elementów i urządzeń,  

b) wykaz robót - zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 oraz stosowne referencje 

potwierdzające, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonałem co najmniej dwa 

zamówienia o podobnym zakresie o wartości sumarycznej 150 000,00 zł brutto  lub wyższej (przy 

czym wartość pojedynczego zamówienia nie może być niższa niż 60 000,00 zł brutto).  

 

 

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

           (Miejscowość, data)                                                    (Podpis i pieczęć imienna                                                                                                    

                                                                                               upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe - jeśli Wykonawca zamierza zaoferować dodatkowy rok lub dwa lata gwarancji 
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Załącznik nr 2 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Wykaz wykonanych robót 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 

spełniających warunki określone w Rozdziale IV pkt.2 Zapytania ofertowego  

 

l.p Odbiorca robót 

Nazwa roboty / 

lokalizacja 

  

Wartość brutto 

roboty 

budowlanej  

zł 

Termin rozpoczęcia 

realizacji i 

termin zakończenia 

realizacji  

1. 2. 3. 5. 5. 

1.  Nazwa roboty budowlanej: 

………………………………………………

……………………………………………… 

lokalizacja……………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

…………………

……. 

 

 

od…………………… 

dd/mm/rrrr 

 

do…………………… 

dd/mm/rrrr 

2.  Nazwa roboty budowlanej: 

………………………………………………

……………………………………………… 

lokalizacja……………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

…………………

……. 

 

 

od…………………… 

dd/mm/rrrr 

 

do…………………… 

dd/mm/rrrr 

UWAGA ! Należy załączyć dowody (n.p. referencje) dotyczące ww. robót, określające, czy te roboty 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

 

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

           (Miejscowość, data)                                                    (Podpis i pieczęć imienna                                                                                                    

                                                                                               upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

wzór umowy na wykonanie robót budowlanych 

Umowa zawarta w dniu ........... we Wrocławiu pomiędzy: 

Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, 

 ul. Braniborska 59; 53-680 Wrocław, 

reprezentowaną przez: 

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

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

posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-00-07-593 oraz REGON: 000275843, 

zwaną dalej „Zamawiającym", 

a 

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

wpisaną/ ym do Rejestru/ ewidencji pod numerem:  

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

reprezentowaną/ ym przez: 

 

Zwaną/ ym dalej Wykonawcą 

 

Tryb zawarcia umowy: 

Zamówienia na wykonanie przedmiotu umowy udzielono na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.  

1 579, z późn. zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. 

euro.  

Nazwa zadania: Przebudowa ściany zewnętrznej budynku, obejmująca montaż bramy 

zamykającej wjazd do garażu podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie blokad 

drogowych wraz z powiązanymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. w budynku 

Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu 

przy ul. Braniborskiej 59. 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa ściany zewnętrznej budynku, obejmująca 

montaż bramy zamykającej wjazd do garażu podziemnego, przeniesienie szlabanów, wykonanie 

blokad drogowych wraz z powiązanymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi w 

budynku Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Braniborskiej 59, 53-680 Wrocław 

Zakres robót do wykonania obejmuje roboty w zakresie architektury, konstrukcji, 

zagospodarowania terenu oraz elektryczne i teletechniczne. W szczególności: 

•  montaż bramy zamykającej wjazd do garażu podziemnego,  

•  wykonanie zasilania i sterowania bramami - instalacje elektryczne i teletechniczne 

•  montaż kraty nad bramą 

•  przeniesienie szlabanów drogowych 

•  wykonanie sterowania szlabanami 
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•  instalowanie szlabanów i ustawianie słupków drogowych 

•  przeniesienie instalacji sterowania szlabanami 

•  regulacja i ustawienie wydajności wentylatorów 

•  roboty malarskie 

•  roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) Dokumentacją Projektową (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary – 

materiał pomocniczy) - zał. Nr 1 do umowy;  

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. Nr 2 do umowy; 

c) przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami bhp, przepisami ochrony 

przeciwpożarowej budynków, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem obowiązującym na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

d) pozwoleniem na budowę. 

2. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej placu budowy i uznał, że stan terenu 

budowy umożliwia mu prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności pod kątem błędów w 

obliczeniach, ilości materiałów, niezgodności wymiarowych, kolizji, a także niepoprawnych 

rozwiązań – sprzecznych ze sztuką budowlaną lub zasadami wiedzy technicznej – i nie 

wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o 

dodatkowe wynagrodzenie ani prawo żądania przedłużenia terminów wykonania niniejszej 

umowy ze względu na ewentualne niewykryte wady w/w dokumentacji. 

3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane z materiałów 

Wykonawcy, przy czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest 

posiadać wymagane: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich 

stosowanie w budownictwie i okazywać je na każde żądanie inwestora lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.  

§2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część 

niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

1.Niniejsza Umowa; 

2.Dokumentacja Projektowa (zał. nr 1) 

3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 2) 

4.Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zapłacie  (zał. nr 3) 

5.Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy (zał. nr 4). 

§3 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie umowne ustala się na kwotę ryczałtową:  

a. kwota netto: ...........PLN  

b. VAT 23 % (od poz. a): ................PLN 

c. kwota brutto (suma poz. a i b):  .........................PLN 
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 (słownie: ...............................................00/100)\ 

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację 

przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, wykonanego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

dokumentacją projektową (w której przedmiar stanowi element wyłącznie pomocniczy dla 

kalkulacji ceny ryczałtowej), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych i przy uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz na podstawie wizji lokalnej. 

Zawiera ono również następujące koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, 

zabezpieczających, organizacyjnych, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych 

robót, w tym koszty związane z ewentualnymi uzgodnieniami, opiniami, próbami, 

wpięciami, sprawdzeniami, nadzorami, opłatami, narzutami itp. oraz utrzymaniem zaplecza 

budowy, koszt dokumentacji powykonawczej oraz ubezpieczenia budowy. 

3. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania 

przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia 

oferty. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z jej warunkami i nie 

wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje, że uzyskał koniecznie 

informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu i nie wnosi do nich uwag. 

5. Wartość wynagrodzenia zostanie naliczona wg obowiązującego stanu prawnego, tj. z 

zastosowaniem w obliczeniu ceny brutto aktualnych stawek podatku VAT. Wykonawca 

zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany naliczania podatku VAT wg stawek 

wynikających ze zmian w przepisach prawa, tj. z dniem wejścia w życie tego prawa, przy 

czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.  

 

§4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to 

ma wartość ...................zł (słownie: .............../100), co odpowiada 10% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 niniejszej umowy. Wykonawca 

wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej/gotówki; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 

załącznik nr ........ do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie terminu rękojmi. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu 

obejmującego gwarancję. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie o udzieleniu 

zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z dokumentem gwarancji, oryginału, 

odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika 

umocowanie składającego oświadczenie w imieniu gwaranta do dokonania czynności 

objętej tym dokumentem. 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

innej niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać co 

najmniej do 30–go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 7 ust 1  

niniejszej umowy oraz do 15–go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  

6. Wykonawca, w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również 

okresu rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem ważności 

zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu 

rękojmi za wady w wysokości 3% wynagrodzenia brutto. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w 

terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający zmienia formę 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

Przedmiotowej wypłaty Zamawiający dokona nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie potrącenia należnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§5 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie za cały przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą, po zakończeniu przedmiotu 

umowy i podpisaniu przez obie strony pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

2. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców i dowody, o których 

mowa w ust. 4.  

3. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

niekwestionowanych dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy o nr 

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

4. Płatność faktury Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawcę 

należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) wraz z 

dowodem zapłaty, że zostały uregulowane wszystkie należności wynikające z wykonania 

przez niego robót, dostaw lub usług odebranych przez Wykonawcę w obecności 

Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, a objętych umową 

o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia stosownych oświadczeń Zamawiający 
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zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego na roboty wykonane przez 

Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) do czasu wyjaśnienia sprawy. Zamawiający 

ma nadto prawo do zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej 

wysokości pieniężnej kaucji gwarancyjnej ustanowionej w relacji Wykonawca – 

Podwykonawca, do czas zwrotu tej kaucji przez Wykonawcę Podwykonawcy. Powyższe 

stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia kaucji w relacji Podwykonawca – Dalszy 

Podwykonawca. 

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 

umowy. 

§6 

Podwykonawcy 

1. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: 

a) …..………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

2. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

a) ……………………………………………………….. 

b)……………………………………………………….. 

3. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

Postanowienia punktów 4-17 stosuje się odpowiednio. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez Podwykonawcę 

umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie 

później niż 7 dni przed jej planowanym zawarciem. Wraz z projektem umowy 

o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedłoży odpis z KRS lub inny 

właściwy dokument potwierdzający uprawnienia wskazanych w projekcie osób do zawarcia 

umowy lub jej zmiany. 

6. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedłożonego projektu 

umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy lub 

jej zmiany. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy lub jej zmianę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem 

są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. 

Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy. 
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9. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile one 

odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać wykonane 

przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w 

jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części dostaw, 

robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez, uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 

których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z 

tego tytułu, 

e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa 

niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 Umowy,  

pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Dalszym Podwykonawcom,  

h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o dalsze 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy niż 30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres umowy; ani 

zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 

Wykonawcy. 

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

11. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 - 9. 

12. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest 
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dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

lub jej zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku robót 

budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny zakres 

robót wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). Niniejszemu 

rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są roboty budowlane oraz 

umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest 

równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1. 

13. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których mowa w ust. 12, zgłasza 

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach, 

o których mowa w ust. 9. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu 

Podwykonawcy) jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 lit. g. 

14. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

dostawy lub usługi Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) bezpośrednio 

Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy, 

zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą Podwykonawcy kwotę 

Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14 Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7 – dniowy termin liczony od dnia doręczenia 

informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie w formie pisemnej uwag przez 

Wykonawcę. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni od 

daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, tj. pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. O terminie zgłaszania uwag Zamawiający informuje Wykonawcę.  

17. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, ani 

postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak za 

własne. 

 

§7 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie do 60 dni 

kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.  

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie ustalonym przez strony,  nie 

później niż 5 dni od daty zawarcia umowy.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie równoznaczne z dokonaniem przez kierownika 

budowy wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu prac oraz z dokonaniem przez Inspektora 



23 
 

nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych wpisu do Dziennika Budowy potwierdzającego 

zakończenie wykonania robót tej branży. 

§8 

Obowiązki stron 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy, tj. Kierownikowi 

budowy. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i dokonanie rozliczeń 

finansowych robót. 

3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę, a dostarczonym przez Zamawiającego. 

5. Udostępnianie Wykonawcy punktu poboru wody, energii elektrycznej i toalety 

bezpłatnie. 

6. Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 umowy. 

Obowiązki Wykonawcy, w szczególności: 

1. Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy administracyjne 

niezbędnych dla należytego wykonania robót, w tym pozwoleń i uzgodnień z organami 

administracji oraz wymaganego zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego. W razie konieczności Zamawiający udzieli, na wniosek wykonawcy, 

stosownego pełnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawcę przedstawicielowi.  

2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy tj. 

robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, oraz specyfikacją 

techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnie 

obowiązującymi normami polskimi, zasadami sztuki budowlanej, polskim prawem 

budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami. 

3. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie: wszelkich niezbędnych zabezpieczeń, 

ogrodzeń, podłączeń instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego 

wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za obszar robót od chwili 

przekazania placu budowy. 

4. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Skuteczne zabezpieczenie obszaru budowy przed dostępem osób trzecich oraz 

zabezpieczenie mienia własnego i powierzonego przez Zamawiającego przed kradzieżą i 

zniszczeniem. 

6. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, sporządzanie w razie potrzeby notatek i protokołów. 

7. Powiadamianie przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

robót elektrycznych o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8. Bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
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9. Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające niezbędne (wg 

wymagań formalno-prawnych) uprawnienia, licencje, szkolenia i badania oraz 

dopuszczenia. 

10. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz zabezpieczenie 

transportu. 

11. Wykonujący prace budowlane pracownicy powinni posiadać ubrania robocze zgodnie z 

wymogami przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

12. Podczas realizacji robót objętych umową Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć swym 

pracownikom właściwe warunki higieniczno-sanitarne. 

13. Wykonując roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania wyłącznie 

materiałów o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej (lub 

równoważnym opisywanym), dopuszczonych do stosowania w budownictwie i 

posiadających odpowiednie świadectwa oraz aprobaty techniczne. 

14. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 

dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich wbudowaniem, 

natomiast po wykonaniu zamówienia zgromadzić te dokumenty i przekazać je w komplecie 

wraz z pełną dokumentacją powykonawczą przedmiotu umowy. 

15. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez 

niezależnych biegłych. 

16. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane prace są niezgodne z umową lub przepisami prawa, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonane prace są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

17. Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac i uporządkowania oraz przekazania 

zamawiającemu terenu i miejsca robót po zakończeniu robót w stanie czystym i 

uporządkowanym . 

18. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu 

prac z jednoczesnym doprowadzeniem wszystkich elementów do stanu pierwotnego. 

19. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy 

Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

20. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) – ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o 

odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2018 r. poz. 991 ze zm.) oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach. 

21. Wykonawca umożliwi dojazd Zamawiającemu przynajmniej do jednego parkingu (parkingu 

terenowego lub garażu podziemnego) w czasie trwania robót budowlanych. Na wypadek 

konieczności wyłączenia z użytkowania przez Wykonawcę wszystkich parkingów, 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego z 3 dniowym 

wyprzedzeniem.  

22. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu robót, zwanego dalej 

Harmonogramem, w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy oraz na 3 dni przed 
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jego istotną zmianą w trakcie realizacji zadania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wniesienia uwag do Harmonogramu w przeciągu 3 dni od jego otrzymania.   

 

§9 

Nadzór 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w osobie: 

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

2. Zamawiający wskazuje jako swojego przedstawiciela uprawnionego do odbioru 

zaawansowania prac, któremu należy przekazywać wszystkie sprawy dotyczące 

Zamawiającego........................ 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ..................................... 

4. Ustanowieni Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i kierownik budowy 

działają w ramach obowiązków ustalonych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1 202).  

 

§10 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1.odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2.odbiór końcowy, 

1.3.odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego lub Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na wniosek 

Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgłoszeniu robót do 

odbioru przez Kierownika Budowy. 

3. Odbiór końcowy: 

3.1  Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na Przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez 

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych oraz na podstawie pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy.  

3.2 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale: Wykonawcy, Inspektora 

nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego. 

3.3 Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy przedstawicielowi 

Zamawiającego o którym mowa w §9 ust.2 kompletną dokumentację powykonawczą, 

wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności sporządzone podczas przebiegu robót protokoły i notatki oraz 

świadectwa jakości, certyfikaty i aprobaty dotyczące wbudowanych materiałów. 

3.4 Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.  

3.5 Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
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3.6 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiający 

sporządzi Listę Wad i/lub Usterek i załączy ją do Protokołu Odbioru Końcowego 

wyznaczając w nim jednocześnie termin ich usunięcia. 

3.7 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady: 

a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin 

usunięcia wad określony w Protokole Usunięcia Wad, 

b) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do 

naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

 w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz 

drugi, Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny): 

4.1.Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

4.2.Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad. 

4.3.Z czynności odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie zawierać 

ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich 

usunięcie. 

4.4.Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym 

terminie. W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, Zamawiający zleci 

usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w 

rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie 

robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 

przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§11 

Kary 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i w 

następujących wysokościach: 
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a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości: 300 zł, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od upływu terminu wskazanego w § 7 ust. 1 do daty zakończenia 

wykonania robót budowlanych  zgodnie z § 7 ust. 3; 

b)za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze 

ostatecznym – w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

c)za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane 

w wysokości 200 zł; 

d)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej umowy, 

w terminie 7 dni od ich zawarcia, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

e)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości równej lub 

większej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 lub jej zmiany w terminie 7 dni 

od ich zawarcia w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

f)za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

g)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100 

zł za każdy dzień opóźnienia; 

h)w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy; Kara powyższa nie 

podlega sumowaniu z innymi karami. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy pomimo dwukrotnych 

pisemnych wezwań Zamawiającego; 

2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

3) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający 

wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy 

(§ 3 ust. 1 pkt c) z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż kwota, o której 

mowa w §3 ust.1 lit. c) umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w powyższych 

ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. do dnia podpisania 

protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Potwierdzenia Usunięcia Wad, jeżeli w 

trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady. 

3. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż 

termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie 

później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego 

przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia 

ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat 

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu 

zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. 

7. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowie ubezpieczeniowej. 

 

§13 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały wykonany przedmiot umowy 

na okres ............ lat *  oraz ............ *miesięczną rękojmię. (* zgodnie ze złożoną ofertą) 

2.Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich 

stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady 

materiałowe oraz wady w robociźnie oraz ewentualną konserwację i przeglądy wynikające z 

warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

3.W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 

bezpłatnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, chyba, że 

Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

4.Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

5.Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za 

części realizowane przez podwykonawców.  

7.O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej podając jej 

rodzaj. 
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8.W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym 

celu Wykonawcy odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni. Jeżeli stwierdzone wady 

uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do 

usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w 

najwcześniej możliwym uzgodnionym terminie. 

9. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

– bez upoważnienia sądowego - zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady 

na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej 

kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) Niezależnie od tego 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w 

usuwaniu wad. 

10.Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

12.Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego (w tym Użytkownika), wad urządzeń  dostarczonych przez Zamawiającego, 

a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami 

eksploatacji i użytkowania.  

13.Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 

O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie e-mailem na wskazany adres. 

Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest również e-mailem do Zamawiającego. 

 

§14 

Zmiany Umowy 

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji 

określonej w § 3 ust. 5 niewymagającej sporządzenia aneksu do umowy. 

2.Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy wymagające formy pisemnej w postaci 

aneksów do umowy, pod rygorem nieważności:  

1)zmianę materiałów na inne niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia pod 

warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, przy czym nie może ona 

zmieniać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy. 

Zmiana taka może nastąpić w przypadku obniżenia kosztu ponoszonego przez 

Zamawiającego na eksploatację, konserwację, itp. 

2)zmiana przedstawicieli stron (osób wskazanych w § 9) ze względów losowych lub ze 

względów organizacyjnych; 

3)ze względów leżących po stronie Wykonawcy dopuszcza się zmianę sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy, gdy: 
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• Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego 

wskazanego w § 6 umowy, wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z 

zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

• Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę realizacji przedmiotu zamówienia 

przez Podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,  

• Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy. 

4) Wystąpią w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:  

istotne i nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej (zgłoszone przez Wykonawcę, 

potwierdzone przez Projektanta i zatwierdzone przez Zamawiającego), których 

zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich 

wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia 

podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej - co 

pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego. 

Dopuszcza się wydłużenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy do: 14 dni ponad 

terminy określone w § 7 ust. 1 Umowy; 

5)konieczne zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

3.Wszystkie wymienione w ust. 2 postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 

wyrażenia takiej zgody. 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, zę wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałych 

okolicznościach.  

2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Strony nie mogą przenieść należności wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej 

pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi i nie 

zakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o 

wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu 

siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych 

wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni 

adres podany przez Wykonawcę. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Ustaw:  Kodeks cywilny i Prawo budowlane.  

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
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ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA 

 

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

(miejscowość, data)                                                                      (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

                                                                                                       do podejmowania zobowiązania) 
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Załącznik nr 3 do umowy 

-WZÓR- 

Do Umowy Nr.............................. ……………………………, dnia….………………………………… 
 

OŚWIADCZENIE  

PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

1.PODWYKONAWCA:……………………………………………………………………………………

…………… 

reprezentowany 

przez:………………………………………………………………………………………….. 

2.WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………

……………… 

3.ZAMAWIAJĄCY:…………………………………………………………………………………………

……………. 

4.OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY*: 

 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* oświadcza, że: 

a)do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* otrzymał 

od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapłatę całości wynagrodzenia za roboty/ dostawy/ usługi 

wykonane w ramach Umowy Nr……………………………………….. z dnia 

…………………………. zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ 

Dalszym Podwykonawcą*, a 

dotyczącej…………………………………………………………………, 

b)w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy o 

podwykonawstwo Nr……………………………………….. z dnia 

……………………………………….  

i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec Wykonawcy/ 

Podwykonawcy* z tytułu tych płatności, 

c)w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* 

na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytułu Umowy 

Nr……………………………………….. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły. 



33 
 

5.Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny Podwykonawcy 

(aktualny odpis z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*). 

6.Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy przysługują/nie przysługują* roszczenia z tytułu 

kaucji gwarancyjnych w wysokości ……………………….., wymagalne w dniu …………… 

 

 

....................................................... 
     (pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych  

  przedstawicieli podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

* - odpowiednio skreślić 



 


