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Nr sprawy: DAG.2310.5.2020 

 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (T.J. DZ. U. 2019 

POZ. 1843 ZE ZM.), INFORMUJĘ O DOKONANIU ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZMIANY ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

MODYFIKACJA  

(zwana dalej: „SIWZ”) 

 

 

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  

pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I 

 

 

 

Zatwierdził: ________________________ 

(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, 01 lipca 2020 r. 

 

Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 

ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia 

oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 



 

                
 

 

St
ro

n
a2

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa  

w Łodzi, 93-034 Łódź ul. Piotrkowska 282; 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/ Pan uzyskać pod adresem  

iod@cmwl.pl/ tel. 42 684 33 55 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

DAG.2310.5.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. 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 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp” 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania; 

6. 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;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. 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; 

9. 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; 

mailto:iod@cmwl.pl/
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

 
* 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. 

 

 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 

 

Nazwa:   Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

Adres:   93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282 

Telefon/ fax:  42 684 33 55 

Regon:  000 277 894 

NIP:  792 11 25 803 

E-mail:  sekretariat@cmwl.pl 

www:  www.cmwl.pl 

 

Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  

ze zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy/ rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych. 

3. Informacje dodatkowe: 

1) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4) Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wymaga, by przy realizacji zamówienia 

uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 3a ustawy, tj. wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 

paragraf 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób kierujących budową, dostawców 

mailto:sekretariat@cmwl.pl
http://www.cmwl.pl/
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materiałów budowlanych itp. Szczegółowy opis dotyczący ww. wymagań znajduje się  

w Rozdziale Opis przedmiotu zamówienia. 

5) Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji zamówienia 

uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy i tym samym nie wskazuje żadnych 

wymagań w tym zakresie. 

6) Postępowanie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków z Programu Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków 2020”. 

7) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia. 

 

 

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 

 

UWAGA! W dniu 1 lipca 2020 r. o godzinie 12.00 Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej 

na terenie Skansenu, w celu zapoznania się Wykonawców ze specyfiką budynku będącego przedmiotem 

zamówienia. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o pojawienie się najpóźniej do godziny 12.00 w 

kasie Muzeum (wejście od ul. Piotrkowskiej 282). 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – renowacji kościoła pw. św. Andrzeja 

Boboli, który znajduje się w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej przy Centralnym Muzeum 

Włókiennictwa w Łodzi – etap I 

 

UWAGA: Dokumentacja zamieszczona na stronie została przygotowana dla całego projektu, natomiast 

przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłącznie etap I - roboty budowlane na zewnątrz budynku 

i w jego otoczeniu. 

Etap II – roboty wewnątrz obiektu, roboty przy schodach do zakrystii oraz renowacja zegara zostaną 

zrealizowane w innym terminie, po uzyskaniu środków na ww. prace. 

 

Etap I obejmuje:  

1. Renowację elewacji drewnianej 

2. Renowację elewacji tynkowanej 

3. Renowację obróbek blacharskich i rynien 

4. Renowację malowidła ściennego frontowe zlokalizowanego na elewacji tynkowanej 

5. Renowację schodów frontowych wraz z balustradą i wycieraczką 

6. Renowacja cokołu 

7. Renowacja okien 

8. Renowacja drzwi frontowych oraz drzwi do zakrystii 

9. Prace w otoczeniu budynku obejmujące chodnik, rynsztok oraz opaskę żwirową wokół 

budynku 
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Kościół, który będzie poddawany modernizacji, wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/311/1-3  

z 08.03.1985, znajduje się na terenie Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej usytuowanego  

w obrębie kompleksu Białej Fabryki Ludwika Geyera. Skansen znajduje się ponadto na obszarze Parku 

Wł. Reymonta objętego ochroną konserwatorską, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/327  

z 29.12.1992 r. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem jest podany w dokumentacji projektowej 

wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik 

do SIWZ. Dokumentacja do pobrania znajduje się na stronie Zamawiającego: www.cmwl.pl w zakładce 

BIP/ Zamówienia publiczne/ Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  

pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I 

 

Przedmiary zamieszczone wraz z dokumentacją na stronie www Zamawiającego, załączono 

pomocniczo, w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową 

przyjmuję się, że za wiążącą uważa się dokumentację projektową. W ramach niniejszej modyfikacji 

SIWZ, Zamawiający zamieścił na stronie www.cmw.pl przedmiary, które dotyczą wyłącznie etapu I 

 

Szczegółowe warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub nie wycenione, a wynikające wprost  

z dokumentacji przetargowej, Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości 

jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. Ww. dotyczy również robót nieujętych,  

a wynikających wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i SIWZ. 

Skutki jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on 

przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. wykonania wszelkich prac przygotowawczych – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie 

dostawy niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie 

dostępu osób trzecich (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu); 

2. wykonania dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejściem z robotami na teren 

inwestycji oraz po zakończeniu tych prac;  

3. wykonania wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do 

prawidłowego wykonania robót ujętych w dokumentacji; 

4. wykonania wszelkich innych robót, prac, niezbędnych badań (w tym laboratoryjnych), 

pomiarów oraz innych czynności, niezbędnych do wywiązania się z obowiązków oraz 

http://www.cmwl.pl/
http://www.cmw.pl/
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niezbędnych do spełnienia wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji wraz  

z załącznikami; 

5. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program 

zapewnienia jakości (PZJ) , który powinien określać zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

zgodnie z STWIOR oraz ustaleniami. 

6. opracowania dokumentacji powykonawczej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej  

oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej) oraz: 

a) protokołów z badania instalacji odgromowej (jeśli będą prowadzone przy niej prace  

(w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej (3 egz.), 

b) kompletu atestów, aprobat i dopuszczeni (w wersji papierowej (5 egz.) i elektronicznej 

(3 egz.). 

Uwaga! 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej dla 

potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia – Zamawiający zaleca aby Wykonawca na własny koszt 

założył liczniki wody i energii elektrycznej, w celu dokonywania rozliczeń z Zamawiającym.  

Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie zawarta osobna umowa dotycząca rozliczenia mediów, 

faktury za zużytą wodę i energię elektryczną będą wystawiane po zakończeniu danego miesiąca 

kalendarzowego na podstawie faktycznego zużycia.  

2. Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia  

(m.in. zabezpieczenie elewacji w taki sposób, aby można było prowadzić prace w różnych 

warunkach pogodowych, dokumentacja powykonawcza itp.), w celu prawidłowego wykonania 

zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego 

poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w umowie i wykonane 

zgodnie z jej zapisami. 

3. Zamawiający zastrzega, iż stopień zaawansowania prac związanych z realizacją zadania oraz ich 

zgodność z harmonogramem rzeczowo finansowym, będzie przedmiotem szczegółowej kontroli 

przeprowadzanej w miejscu prowadzonej inwestycji, przez powołanego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, z częstotliwością – co do zasady - nie mniejszą 

niż raz na miesiąc (pod warunkiem prowadzenia robót - nadzór nie będzie prowadzony jeżeli ze 

względu na warunki pogodowe roboty będę zawieszone), wizyty Inspektorów mogą być częstsze. 

Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli będzie stosowny zapis dokonany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w dokumentacji prowadzonych robót budowlanych. 

 

Wymagania dotyczące robót: 

1. Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, 

warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, p.poż, zgodnie z poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru) oraz Projektanta. 

2. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

wymogami niniejszej SIWZ. 
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3. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 

wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zm). 

oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U 2016 poz. 1570). 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu 

zamówienia, niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przez organami  

i instytucjami, w celu uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy. Ewentualne koszty z tym związane będzie ponosił Wykonawca. 

 

Wymagania dotyczące materiałów: 

Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości, 

wydajności i funkcjonalności. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby 

przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów  

lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że  

w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy  

ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać 

wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążącym dla wykonawców).  

Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie uznawana za 

niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 

 

Wytyczne dotyczące zagospodarowania odpadów: 

1. Powstałe w wyniku prac odpady budowlane winny zostać zagospodarowane przez 

Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

992, 1000); koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

2. Wykonawca pokrywa ewentualne opłaty za składowanie ziemi z wykonanych wykopów. 

3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podjął działania mające na celu ograniczenie do 

minimum wytwarzania odpadów i zapewnił prawidłowe gospodarowani odpadami 

pochodzącymi z rozbiórki oraz odpadami budowlanymi, powstałymi przy realizacji niniejszego 

zamówienia. 

 

Rozwiązania równoważne. 

Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne  

w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego 

przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi 

przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty 

i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 
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Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki 

handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech 

technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone  

w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości 

potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, 

posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność 

eksploatacyjną. W sprawach nieuregulowanych w podanych wyżej dokumentach należy stosować się 

do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm 

oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce oraz przepisów prawa budowlanego. 

Parametry opisanych urządzeń, są parametrami przykładowymi, należy stosować urządzenia 

dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm. 

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia jest określony poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

 

Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez  Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg  

dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót,  

tj. pracowników fizycznych wykonujących:  

- roboty ziemne; 

- roboty murarskie, tynkarskie, itp. 

- roboty dekarskie, 

- roboty docieplenia i elewacyjne, 

- roboty wykończeniowe, 

- roboty związane z wykonaniem odtworzenia warstw podbudowy i nawierzchni, które uległy 

uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac przy realizacji zamówienia. 

Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób kierujących budową, dostawców materiałów 

budowlanych itp. 

 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. 

Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przed 

przejęciem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności jakie dana osoba będzie 

realizować. W odniesieniu do podwykonawców powyższy dokument należy przedłożyć wraz z kopią 

umowy o podwykonawstwo. Osoby nie wymienione w wykazie nie będą mogły przebywać na placu 

budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac z winy Wykonawcy. O każdorazowej zmianie 
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wskazanych w wykazie pracowników (aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest poinformować na 

piśmie lub mailowo (konieczne jest potwierdzenie otrzymania takiej wiadomości przez adresata) 

Zamawiającego najpóźniej w dniu roboczym – od poniedziałku do piątku (do godziny 12.00) - 

poprzedzającym wprowadzenie nowego pracownika na budowę. 

 

Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

Zamawiający ma prawo w każdej chwili zwrócić się z wnioskiem do inspektoratu pracy  

o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności na placu budowy. 

Ponadto, osoby wykonujące przedmiot zamówienia z ramienia Wykonawcy, mogą być poproszone 

przez pracowników ochrony zatrudnionych przez Zamawiającego o wylegitymowanie się, w celu 

zweryfikowania czy figurują w wykazie przedłożonym przez Wykonawcę. W przypadku braku takiego 

dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z ww. wykazem osób, 

osoba taka nie będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. 

Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia 

pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie relacji zamówienia, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę) za każdą 

osobę, 

b) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji wykazu osób 

zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

czynności jakie będą oni wykonywać - w wysokości 500,00 zł za każdą stwierdzoną 

nieprawidłowość. 

Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów.  

W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów, tj. niezłożenia ich najpóźniej  

w dniu następnym, Zamawiającym ma prawo naliczać kolejne kary umowne.  

Rodzaj czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: 

- roboty ziemne; 

- roboty murarskie, tynkarskie, itp. 

- roboty dekarskie, 

- roboty docieplenia i elewacyjne, 

- roboty wykończeniowe, 

- roboty związane z wykonaniem odtworzenia warstw podbudowy i nawierzchni, które uległy 

uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac przy realizacji zamówienia. 
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Bez względu na zapisy dokumentacji projektowej i STWiOR, wykonawca zobowiązany jest wykonać 

roboty budowlane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i pozyskać protokół odbioru prac 

konserwatorskich u konserwatora zabytków. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ostatecznym odbiorze robót. 

 

Wykonawca na własny koszt zorganizuje sobie dojazd do terenu budowy oraz uzgodni  

z zamawiającym organizację: 

a) terenu budowy, 

b) zaplecza budowy, w tym m.in. założenie liczników wody i energii elektrycznej, wywóz 

odpadów i gruzu z budowy, 

c) komunikacji na potrzeby budowy. 

 

Wykonawca po zakończeniu robót odtworzy stan terenu należącego do Muzeum wokół budowy  

i zaplecza budowy i zwrócić go w stanie niepogorszonym. 

 

Wykonawca odtworzy zieleń, która uległa zniszczeniu w wyniku prowadzonych robót, również  

w związku z powstaniem zaplecza budowy. 

 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji 

przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania tych 

podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV) 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne. 

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

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45443000-4 Roboty elewacyjne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części 

45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe. 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

45442100-8 Roboty malarskie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

Rozdział IV Opis części zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

Rozdział V Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

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

 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat 

od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, 

zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych. 

 

Zakres zamówienia będzie obejmował roboty budowlane przy schodach do zakrystii (analogiczne jak w 

przypadku schodów frontowych): 

 rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 

 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozebranie 

czap betonowych "balustrad" schodów 

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 

 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 

km Krotność = 19 

 Umieszczenie gruzu na składowisku - utylizacja 

 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; biegi składające się z kilku elementów 

płytowych lub blokowych – stopnie piaskowiec 

 Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt 

do powierzchni do 6 m/m2 Piaskowiec 

 Postarzenie okładziny kamiennej cokołu 

 

Warunki realizacji zamówienia – analogiczne do warunków niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem 

zmniejszonego zakresu zadania; termin realizacji – maksymalnie 5 tygodni od podpisania umowy. 
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Rozdział VI Oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający planuje rozpocząć roboty budowlane niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy. 
 
Zamawiający przewiduje zakończenie terminu wykonania zamówienia w terminie 2 miesięcy od 
podpisania umowy, nie później jednak niż do na 15 października 2020 r. 
 

Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu; 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu  

o zamówieniu i niniejszej SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, 

którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b 

ustawy, dotyczących: 

3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. 

3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe 

lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100.000,00 zł 

3.3. zdolności technicznej lub zawodowej 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował i skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: 

1. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, 

b) kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 282),  

z uwzględnieniem art. 37f i 37g tej ustawy, bądź odpowiadające im ważne 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

uprawniające do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku 

nieruchomym w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia; 

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że: 

- wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  
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a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 

1 robotę budowlaną, polegającą na remoncie lub modernizacji elewacji 

drewnianej o łącznej wartości robót budowlanych na kwotę co najmniej 

45.000,00 zł brutto; 

- wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 

1 robotę budowlaną, polegającą na remoncie lub przebudowie budynku 

wpisanego do rejestru zabytków na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto. 

 

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której jedna robota budowlana będzie spełniała oba  

ww. warunki, tj. będzie obejmowała prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

i jednocześnie będzie obejmowała remont lub modernizację elewacji drewnianej, wówczas kwota 

realizacji powinna wynosić łącznie nie mniej niż 100.000,00 zł brutto, a kwota za wykonanie prac 

przy elewacji drewnianej powinna wynosić co najmniej 45.000,00 zł, co powinno wynikać z 

przedłożonych referencji. 

 

4. 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. 

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. 

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 ustawy, w 

zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. 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. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 

podmiotu, 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: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

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

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w niniejszym rozdziale. 

7. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych  

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, w sposób i za pomocą dowodów określonych  

w: 

a) ustawie; 

b) rozporządzeniu 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) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu  

i w SIWZ. 

8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający może wykluczać wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych  

w art. 23 ustawy. 

11. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne 

odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  

w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza także równoważne 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo 

budowlane. 

12. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu 

zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

 

Rozdział IX Podstawy wykluczenia, w tym podstawy określone w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy. 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie przesłanek wskazanych  

w art. 24 ust. 5 ustawy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
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4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec 

innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej 

www.cmwl.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. 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, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają 

wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz  

pkt 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 

lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

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

obowiązywania tego zakazu. 

8. Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany 

złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie oświadczenia będącego załącznikiem do niniejszej 

SIWZ. 

 

Rozdział X Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

Część A – Oświadczenia składane wraz z ofertą 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, 

stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu 

i 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

http://www.cmwl.pl/
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2. Zamawiający zaleca aby Wykonawca skorzystał z wzoru oświadczenia będącego załącznikiem do 

niniejszej SIWZ. 

3. Do wykonawców składających wspólną ofertę stosuje się odpowiednio Przepisy PZP oraz zapisy 

niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polega na zdolnościach (...) zawodowych, tj. doświadczeniu i/lub kwalifikacjach 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych, 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. 

4. Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 3 Rozdziału X SIWZ 

musi określać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

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

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

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. 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. 

Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień 

złożenia, oświadczeń lub dokumentów: 

1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia 

- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie. 

7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,  

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 
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roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

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

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty 

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 

8. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach,  

o których mowa w art. 24 ust. 1, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz SIWZ, Zamawiający nie żąda złożenia dodatkowych dokumentów, poza oświadczeniem 

wstępnym Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale X, pkt A.1. 

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –  

wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku 

innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa 

w odniesieniu do każdego z tych podmiotów). 

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 

ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór 

Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

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

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,  

że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 

12. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone  

w ustawie i w przepisach 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), zwanym dalej „rozporządzeniem  

ws. dokumentów”. 
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Rozdział XI Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147) z zastrzeżeniem postanowień  

ust. 2. 

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pytania do procedury oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@cmwl.pl.  

W przypadku przesłania na inny adres mailowy, Zamawiający nie gwarantuje, że wiadomość 

zostanie odebrana. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Niedopuszczalne jest przekazywanie faksem lub drogą elektroniczną: 

a. oferty, 

b. zmiany oferty, 

c. powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, 

d. złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy także w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego  

z art. 26 ust. 2 ustawy, 

e. złożenia pełnomocnictw; także w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,  

dla których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności (dostarczenie za 

pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście). 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą – inne niż określone w ust. 2 - oświadczenie, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy 

złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 

ustawy. 

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

mailto:sekretariat@cmwl.pl
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może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  

i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w SIWZ, składane przez Wykonawcę na skutek 

wezwania Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone odpowiednio  

w formie i zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie, rozporządzeniu ws. dokumentów  

i w SIWZ. Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, 

jeżeli ich treść w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu! 

10. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.cmwl.pl opublikował Ogłoszenie o zamówieniu 

oraz niniejszą SIWZ. 

11. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w formie ustnej 

lub drogą telefoniczną. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

Rozdział XII  Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział XIII  Wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział XIV  Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W szczególności oferta musi uwzględniać wymagania 

Zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryterium wyboru ofert, 

warunków realizacji zamówienia, warunków umowy i sposobu obliczenia ceny oferty. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik do SIWZ. 

4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający 

posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika  

z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

Uwaga ! 

http://www.cmwl.pl/
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Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje  

w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż 

w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one 

być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, 

Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest 

bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i nie 

stanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 

5. Zamawiający wymaga, aby w formie pisemnej pod sankcją nieważności został złożony wypełniony 

Formularz Oferty.  

6. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub 

kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 

7. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia  

ws. dokumentów Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 

polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

8. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.). 

9. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez 

osobę/y podpisujące ofertę. 

10.   Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu 

wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu /kopercie/, w sposób zabezpieczający 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: 

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  

pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I 

nr sprawy: DAG.2310.5.2020. 

Nie otwierać przed dniem ……………… godzina ………………. (zgodnie z Rozdziałem XV) 

 

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 

 

UWAGA! Zamawiający zaleca, aby w przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem firmy 

kurierskiej, ofertę umieścić w jeszcze jednej, zamkniętej kopercie (włożonej do koperty 

kurierskiej). 
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11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, uzupełnić). 

Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty zmieniającej, według 

takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/ opakowaniu posiadającym 

dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania jak w ust. 10). Oferta zmieniająca wcześniej 

złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia wcześniej złożonej oferty 

zostały zmienione. 

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać złożoną ofertę. W tym celu 

Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty, podpisane przez 

osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z dołączonym aktualnym odpisem  

z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do 

rąk osoby upoważnionej przez Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru. 

 

Rozdział XV  Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert. 

 

1. Miejsce składania ofert:   Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

Sekretariat (II p. budynek C) 

ul. Piotrkowska 282 

93 – 034 Łódź 

 

2. Termin złożenia oferty:  do dnia 13 16 lipca 2020 r. do godziny 12:30 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do  

Sekretariatu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 

 

3. Otwarcie ofert: nastąpi w holu przed Sekretariatem Centralnego Muzeum 

Włókiennictwa w Lodzi 

Łódź (93 – 034), ul. Piotrkowska 282 

    w dniu 13 16 lipca 2020 r. o godzinie 12:35 

 

4. Każda oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 

ustawy. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed 

wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, 

np. dowodu osobistego). 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w rozdz. XV ust. 6 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
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braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

Rozdział XVI  Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych. 

1. Wykonawca określi cenę oferty w PLN w Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik do 

SIWZ. 

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki  

i obowiązki umowne określone we Wzorze Umowy. 

3. Cena oferty i składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę będą stałe przez okres realizacji 

Umowy i nie będą mogły podlegać zmianie (z zastrzeżeniem postanowień zawartych we Wzorze 

Umowy). 

4. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w złotych. 

5. Podzielona płatność tzw. split payment: Zamawiający zastrzega, że płatność z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na rachunek bieżący Wykonawcy oraz - w części 

obejmującej podatek VAT – na rachunek VAT Wykonawcy. 

Split payment będzie stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia 

pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia zwolnione z VAT albo opodatkowane 

stawką 0%. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

7. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza, to znaczy  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe  

w ofercie i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób: 

1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, wartości brutto z dokładnością większą niż do 

dwóch miejsc po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający 

dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując 

następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy 

czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zostaną 

zaokrąglone do 1 grosza; 

2) w przypadku, jeżeli obliczona wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanego  

w Formularzu oferty nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej brutto oraz podanej ilości 

płatności - Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podana jest przez Wykonawcę cena 

jednostkowa brutto; 

3) w przypadku sumowania wartości składających się na przedmiot zamówienia - jeżeli obliczona 

cena oferty nie odpowiada sumie poszczególnych wartości, Zamawiający przyjmie, że 

prawidłowo podano poszczególne wartości za poszczególne pozycje zamówienia. 
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9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

 

Rozdział XVII  Kryteria oceny ofert. 

 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami: 

Kryterium Waga 

Cena ryczałtowa brutto oferty za realizację robót budowlanych 60% 

Okres gwarancji (minimum 60 miesięcy od odbioru końcowego wykonania zamówienia) 30% 

Legalne zasoby leśne - wykorzystanie na potrzeby realizacji robót budowlanych drewna 

do renowacji elewacji drewnianej wytworzonych z legalnych zasobów leśnych, 

pozyskanych w sposób zrównoważony 

10% 

3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach  

(1% = 1 pkt). 

4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru: 

 

 

P= (Cn/Cb) * 60+G+LZL 

 

 

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. 

 

gdzie: 

P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach,  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; 

Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

Cb - cena oferty badanej; 

G – okres gwarancji/ kryterium podawane w miesiącach - minimum 60 miesięcy licząc od odbioru 

końcowego realizacji przedmiotu zamówienia; w tym kryterium najwyższą liczbę punktów 

otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najdłuższą gwarancję, nie dłuższą jednak niż 120 

miesięcy. W przypadku Wykonawcy, który wskaże gwarancję powyżej 120 miesięcy, 

Zamawiający na potrzeby badania i oceny ofert przyjmie do punktacji wartość 120 

miesięcy, natomiast do umowy obowiązywać będzie wykonawcę deklarowana przez niego 

długość okresu. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

  G = (Gwarancja oferty badanej/ 120 miesięcy)* 30 
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Jeżeli Wykonawca zaoferuje gwarancję poniżej 60 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP jako niezgodna z SIWZ.  

 

 

LZL - wykorzystanie na potrzeby realizacji robót budowlanych drewna do renowacji elewacji 

drewnianej wytworzonych z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych w sposób 

zrównoważony  

 

Zamawiający oceniając ofertę przyjmie poniższe zasady punktowania: 

 za zadeklarowanie w ofercie dostawy produktów wytworzonych z legalnych zasobów 

leśnych, pozyskanych w sposób zrównoważony – 10 pkt 

 za zadeklarowanie w ofercie dostawy produktów wytworzonych z surowców 

nieposiadających udokumentowanego źródła pochodzenia – 0 pkt 

 

Na potrzeby niniejszego postępowania przez produkty wytworzone z legalnych zasobów leśnych 

pozyskanych w sposób zrównoważony zamawiający rozumie produkty wytworzone z zasobów 

leśnych (drewno) pozyskanych z poszanowaniem następujących zasad: 

 gospodarka leśna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

międzynarodowymi, krajowymi i miejscowymi przepisami prawa; 

 tytuły własności i długoterminowe prawa użytkowania zasobów lądowych i leśnych są 

jasno określone, udokumentowane i powinny posiadać moc prawną; 

 gospodarka leśna chroni różnorodność biologiczną i wartości z nią związane: zasoby 

wodne, gleby, rzadkie i nietrwałe ekosystemy oraz walory krajobrazowe, co  

w rezultacie utrwala ekologiczne funkcje lasu; 

 konieczność sporządzenia, wprowadzenia w życie oraz uaktualnienia planu 

gospodarowania stosownie do zakresu i intensywności działań (plan jasno definiuje 

długofalowe cele gospodarowania i środki do ich osiągnięcia); 

 konieczność prowadzenia monitorowania stosownie do zakresu i intensywności 

gospodarki leśnej w celu dokonania oceny stanu lasu, ilości pozyskiwanych produktów 

leśnych, kontroli pochodzenia produktu, działań gospodarczych oraz ich wpływu 

społecznego i środowiskowego; 

 gospodarka leśna w lasach o szczególnej wartości ochronnej służy zachowaniu  

i wzmacnianiu cech charakterystycznych dla tych lasów29. 

 

Wykonawca, który zadeklaruje w formularzu ofertowym wykorzystanie na potrzeby realizacji 

robót budowlanych produktów wytworzonych z legalnych zasobów leśnych, pozyskanych  

w sposób zrównoważony, na etapie realizacji zamówienia będzie zobowiązany do 

przedłożenia dowodów potwierdzających, że dostarczone produkty/produkty 

wykorzystywane na potrzeby świadczonej usługi spełniają wskazane powyżej wymagania. 

Dowód spełniania ww. wymagań może stanowić posiadanie przez produkt certyfikatu FSC 

100% lub FSC Mix bądź innego równoważnego certyfikatu potwierdzającego spełnianie  
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ww. standardów. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może 

uzyskać jednego z ww. certyfikatów, zamawiający akceptować będzie również alternatywne 

środki dowodowe, w tym dokumentację techniczną producenta, dokumentującą 

pochodzenie surowców z legalnych zasobów. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w Formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów, wówczas 

Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

 

5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą 

ilość punktów, jako sumę w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy kilka ofert 

uzyska taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

Rozdział XVIII Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty,  

w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu, zgodnie z przepisami ustawy. Zawiadomienie to 

zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeżeli 

wskazane próby przesłania drogą elektroniczną na ww. adres będą nieskuteczne, zawiadomienie 

zostanie przesłane na adres e-mail Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej  

w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze Umowę o wykonanie zamówienia, w terminie 

określonym w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania Umowy w 

sposób podany w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. 

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  

to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich 

współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno 

w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków 

Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

5. Przed podpisaniem Umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 

do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą 

reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp. 

 

Rozdział XIX  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

 
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń  
z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie, przy czym:  

a. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ust 1 i ust. 2 ustawy PZP, może być wnoszone 
według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych  
w ww. przepisie.  

b. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego. 
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c. W świetle przepisu art. 94 ust 3 ustawy PZP zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem 
umowy. 

d. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust 1 (składający ofertę wspólnie) ponoszą 
solidarna odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

Szczegółowe zasady w zakresie zabezpieczenia zawarte są w treści istotnych dla stron postanowień 

umowy, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział XX Informacja w sprawie postanowień Umowy. 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy. 

2. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące  

w szczególności Wykonawcy oraz wartości Umowy. 

3. Wzór Umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych 

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

 

Rozdział XXI Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania. 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane  

w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

 

Rozdział XXII Postanowienia końcowe. 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu 

postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się 

po ich otwarciu. 

3. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

4. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 

technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 

one udostępnione. 
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6. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 

przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 

badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie 

później jednak niż w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo w dniu 

przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust.4 ustawy. 

9. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania poufnego 

charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku postępowania, innych niż wynikające  

z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. 

10. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. Przywołane w SIWZ Załączniki stanowią jej integralną część. 

 

Wykaz Załączników do SIWZ: 

Załącznik Nr 1  Formularz oferty (wzór) 

Załącznik Nr 2  Oświadczenie Wykonawcy (wzór) 

Załącznik Nr 3  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik Nr 4  Wzór Umowy 

Załącznik Nr 5  Wykaz osób  

Załącznik Nr 6   Wykaz robót budowlanych 

Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa - dostępna na stronie www.cmwl.pl w zakładce BIP/ 

Zamówienia publiczne/ Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 

Renowacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury 

Drewnianej – ETAP I 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.cmwl.pl/
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FORMULARZ OFERTOWY 

Sygn. postępowania: DAG.2310.5.2020 

Nazwa Wykonawcy ______________________________________________ 

Adres Wykonawcy  ______________________________________________ 

TEL./FAX:  ______________________________________________ 

e-mail:    ______________________________________________ 

strona www  ______________________________________________ 

NIP   ______________________________________________ 

REGON:   ______________________________________________ 

Nawiązując do ogłoszonego o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych  

w ramach zadania pn. Renowacja kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – 

ETAP I oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym „Specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia”: 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od daty jej 
otwarcia. 

3. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ. 

4. Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy będącej 
częścią składową do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania zamówienia. 

Kryterium 1 - cena 

Cena ryczałtowa netto za 

roboty  

Cena ryczałtowa brutto za 

roboty 

  

Cena brutto słownie: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 
w tym ______________________ zł netto + _________________ zł VAT 

Kryterium 2 – okres 

gwarancji 

_____ miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 60 

miesięcy, oferta Wykonawcy który zaoferuje krótszy okres 

gwarancji zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań 

SIWZ) 

Kryterium 3 – drewno z 

legalnych zasobów leśnych 

Tak/ Nie *niepotrzebne skreślić 
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6. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi  
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – 
zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz określonymi przez zamawiającego w SIWZ. 

7. Niżej podany zakres wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy: 
 

Część / zakres zamówienia (proszę podać procentowo 
lub kwotowo) 

Nazwa (Firma) podwykonawcy1 

  

  

 

8. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2 
 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie  

od nr do nr 

    

    

 

9. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję)3: 

 Mikroprzedsiębiorstwo -Małe przedsiębiorstwo -Średnie przedsiębiorstwo 
 

10. Kompletna oferta zawiera: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
Miejscowość ________________________ dnia ____________ 2020 r. 
 
____________________________________ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

                                                      
1 Proszę podać nazwę i adres podwykonawcy i cześć zamówienia, która ma być realizowana przez tego podwykonawcę. 
2 Wykonawca skreśla niepotrzebne. 
3     W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
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. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Przystępując do postępowania na  
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  

pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I 
DAG.2310.5.2020 

 

działając w imieniu Wykonawcy: 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert: 

 

 nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 
Pzp, 
Art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy brzmi: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12) 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;  
13) 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. poz. 553, z późn. 
zm.5)) 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); 

14) 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 13; 

15) 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; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego  
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

17) 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; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

19) 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 
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postępowaniu; 

20) 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; 

21) 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 i 544); 

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

23) 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. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie art. ________ 
ustawy Pzp (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  
w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14, 16 – 20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 

 

 

 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego SIWZ nie polegam na zasobach innych podmiotów/polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów*: 

 

Nazwa podmiotu Zakres udostępnienia 
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………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca  

(jeśli Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów, proszę wpisać w miejsce kropek 
„Nie dotyczy”) 

 

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. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca (jeśli Wykonawca nie będzie zlecał żadnych części zamówienia podwykonawcom, 
proszę wpisać w miejsce kropek „Nie dotyczy”) 

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. 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 

Oświadczenie dotyczące kompetencji, uprawnień, zdolności technicznej, zawodowej, sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu postawione  
w SIWZ 
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………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

Oświadczenie dotyczące obowiązku wynikającego z RODO  
(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) 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

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 (proszę o usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniu są aktualne i zgodne  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 

 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

............................................................ 
Data i podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  

pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I 
DAG.2310.5.2020 

 

 
oświadczam/y, że ………………………………………………………….. (nazwa podmiotu): 

1) nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi 
zmianami)*; 

2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie 
należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami)*; 

3) wspólnie z …………………………………………………………….. należę/należymy do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późniejszymi zmianami) i przedkładam/y niżej wymienione 
dowody, że powiązania miedzy nami nie prowadzą do zakłócania konkurencji w niniejszym 
postępowaniu*: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić  

 
 
Miejscowość ................................................................. dnia ........................................ 2020 r. 
 
 
 
 ................................................................................... 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ  

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na mocy z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm). 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja 
kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I zgodnie z 
dokumentami ww. projektu, o których mowa poniżej w ustępie 2.  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w dokumentacji 
projektowej (w wersji elektronicznej) oraz w opisie przedmiotu zamówienia będącego 
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

Termin realizacji umowy oraz harmonogram wykonania umowy: 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z dniem podpisania umowy; 
b) zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do …. (w terminie 2 miesięcy 

od podpisania umowy), z uwzględnieniem zapisów ust.2 - 4 poniżej. 
2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy należy rozumieć jako termin pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznego końcowego odbioru robót. 
3. Termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 1 lit b) może zostać przesunięty o taką liczbę dni,  

w czasie których wskazane poniżej prace nie mogły być prowadzone ze względu na złe warunki 
pogodowe - wilgotność powietrza i opady uniemożliwiające prowadzenie iniekcji budynku 
zgodnie z technologią materiałów i rozwiązań przyjętych i zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. 

4. Zamawiający zastrzega, że termin wykonania zamówienia może zostać przedłużony 
maksymalnie do 15 października 2020 r., co wynika z Projektu, w ramach którego Zamawiający 
uzyskał środki na realizację niniejszego zamówienia. 

5. Szczegółowy terminarz realizacji przedmiotu umowy określa harmonogram, sporządzony przez 
Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym najpóźniej w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.  

6. Harmonogram stanowić będzie jednocześnie terminarz rzeczowego wykonania robót oraz plan 
płatności, z uwzględnieniem warunku określonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

7. Każda zgłoszona przez Wykonawcę przy odbiorze częściowym /przejściowym/ zmiana 
Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do pierwotnej jego 
wersji, dotycząca np. zakresu robót w danym okresie przejściowym, czy kolejności wykonywania 
robót, w tym min. powodująca następnie zmianę wynagrodzenia za dany okres przejściowy, 
wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga formy aneksu do umowy. 

 
§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
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a) protokolarnego przekazania Wykonawcy - w fazie wykonawstwa robót - terenu budowy,  
z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektrycznej i wody dla celów 
wykonywania robót wraz z równoczesnym spisaniem stanu liczników, zamontowanych 
kosztem i staraniem Wykonawcy, w celu rozliczenia z Wykonawcą kosztów zużycia energii 
elektrycznej i wody w okresie budowy; Zamawiający zawrze z Wykonawcą osobną umowę 
dotyczącą rozliczenia mediów, faktury za zużytą wodę i energię elektryczną będą 
wystawiane po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego na podstawie faktycznego 
zużycia. 

b) zapewnienia Wykonawcy miejsca na zorganizowanie przez niego i na jego koszt zaplecza 
budowy; 

c) zatwierdzania protokołów odbioru należycie wykonanych robót; 
d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
e) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z warunkami niniejszej umowy; 
f) zapłata za należycie wykonany przedmiot umowy. 

 
§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy. 
1. Po przekazaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, Wykonawca protokolarnie przejmie od 

Zamawiającego teren budowy oraz zabezpieczy go (ubezpieczy oraz zapewni ochronę fizyczną: 
całodobowo/ 7 dni w tygodniu) wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi  
i urządzeniami technicznymi. 

a. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy, lecz nie później niż na 7 dni przed 
planowanym rozpoczęciem robót. Dokona wszelkich formalności związanych ze 
zgłoszeniem rozpoczęcia robót przez organem nadzoru budowlanego 

b. dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt „a”, oraz imię, 
nazwisko i adres kierownika budowy Wykonawca niezwłocznie, lecz nie później niż 7 
dni przed planowanym rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu oraz przedłoży 
je w imieniu Zamawiającego do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. 

2. Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty osób 
/pracowników/ którzy posiadają właściwe kwalifikacje do wykonywania robót budowlanych przy 
zabytkach nieruchomych - zgodnie z wymogami przepisów. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren budowy oraz zgromadzone tam mienie, w tym za 
ubezpieczenie terenu budowy na okres wykonywania robót, tj. do momentu zwrotu terenu 
robót Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych wraz z dostawą materiałów  
i surowców oraz dostawą z montażem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,  
a niezbędnych do wykonania robót. Wykonawca zobowiązuje się do zatwierdzenia materiałów 
użytych do realizacji zamówienia przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonawca będzie prowadził dokumentacje budowy. 
6. W trakcie wykonywania robót i prac objętych przedmiotem umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany uwzględniać na bieżąco wymogi zwykłego rytmu funkcjonowania Centralnego 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, w celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń pracy instytucji, przy 
czym teren wykonywania robót będzie wyłączony z użytkowania dla typowej działalności 
Muzeum. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot umowy zgodnie z terminami 
ustalonymi w Harmonogramie. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w oparciu o przekazaną dokumentację 
projektową z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy 
technicznej wskazaniami nadzoru inwestorskiego, przepisami ustawy – Prawo budowlane, 
normami i przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, oraz innymi 
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia robót wskazanych pozwoleniu robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie 
podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem tych czynności 

11. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o zagrożeniach lub 
nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót 
budowlanych 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania odbiorów częściowych oraz końcowego 
wykonanych robót budowlanych z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wystąpienia konieczności podjąć działania, które 
zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku 

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym - decyzja 
nr 16/Ww/16 

15. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wad projektowych do projektanta pełniącego nadzór 
autorski i do inspektora nadzoru oraz konsultowania z nimi niezbędnych zmian. 

16. Zamawiający otrzyma kompletną dokumentację od Wykonawcy obejmującą elementy określone 
w SIWZ.  

17. Wykonawca będzie gospodarzem na terenie prowadzonych robót od daty przejęcie terenu 
robót do czasu jego oddania Zamawiającemu na zasadach przewidzianych prawem 
budowlanym, a w szczególności jest zobowiązany do: 

a) organizowania robót w sposób nie powodujący kolizji oraz przerw w pracy Muzeum; 
b) przestrzegania zasad pracy obowiązujących w Muzeum; 
c) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robót objętych przedmiotem umowy; 
d) ochrony mienia Muzeum w związku z prowadzeniem robót oraz przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych na terenie robót i zaplecza socjalnego budowy; 
e) przestrzegania porządku i czystości wymaganych odpowiednimi przepisami; 
f) zagospodarowania odpadów z budowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

18. Wykonawca oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wszystkie osoby pozostające w jego 
dyspozycji w ramach wykonywania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, posiadają: 

a) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe, 
b) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich badań, 
c) są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych, 
d) są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
e) posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

19. Wykonawca usunie usterki i wady stwierdzone podczas kontroli, odbiorów, a także stwierdzone 
w okresie udzielonej przez siebie gwarancji i rękojmi, w terminach wynikających z niniejszej  
z umowy lub określonych przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz o terminie robót zanikowych, a jeżeli nie dopełnił tego obowiązku zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót i zobowiązany jest przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego. 
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21. Na każde żądanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zobowiązany jest okazać mu wskazane materiały, surowce i urządzenia, 
następujące dokumenty: certyfikat potwierdzające legalne źródło pochodzenia drewna 
używanego do elewacji drewnianej, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną, lub inny wymagany przez 
obowiązujące prawo dokument. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciąża 
wykonawcę. 

22. Brak okazania dokumentów, o których mowa powyżej, będzie podstawą do odmowy 
zatwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót i spowoduje niemożność zapłaty za roboty 
do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych dokumentów. 

23. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uporządkować teren 
budowy, zlikwidować własne zaplecze terenu robót oraz przywrócić zieleń do stanu sprzed 
budowy i wywieźć gruz i odpady budowy. Wykonawca wycofa z terenu robót wszystkie środki 
produkcji oraz osoby, którymi dysponował przy pracy, w terminie do 10 dni roboczych od dnia 
końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający może zmienić powyższy 
termin dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Muzeum, o czym zawiadomi 
Wykonawcę. Jeżeli po upływie terminu wskazanego w umowie lub ustalonego przez 
Zamawiającego rzeczy nie zostaną odebrane, zostanie to poczytane za porzucenie rzeczy 
ruchomym z zamiarem wyzbycia się ich własności, co wiązać się będzie z tym, że Muzeum 
będzie mogło dowolnie rozporządzać porzuconymi przez Wykonawcę rzeczami. 

24. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość stałej kontroli prowadzenia robót i będzie się 
stosował do wszelkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru zgodnych z prawem polskim. 

25. Wykonawca zgłosi obiekt budowlany do odbioru odpowiednimi wpisami do dziennika budowy 
oraz będzie uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewni terminowe usunięcie stwierdzonych 
wad i usterek, a także przekaże Zamawiającemu właściwe oświadczenia w rozumieniu Prawa 
budowlanego. 

26. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót budowlanych odpowiednim służbom i ŁWKZ oraz 
będzie uczestniczył w tych odbiorach 

27. Wykonawca sporządzi dokumentacje powykonawczą wykonanych robót i przekaże ją 
Zamawiającemu zgłaszając się do końcowego odbioru robót. 

28. Wykonawca powoła kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na 
budowę oraz decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków 

29. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach zorganizowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 5. 
Podwykonawstwo. 

1. Wykonawcy nie wolno podzlecić wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty podwykonawcom. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi/ 

podwykonawców. Wykaz podwykonawców stanie się integralną częścią niniejszej umowy. 
4. Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w wykazie określonym  

w ust. 3 wymaga pisemnej zgody zamawiającego. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
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do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz zgody Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zawartej w projekcie umowy przedłożonej Zamawiającemu. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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. 

9. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 7, co nie pozbawia Zamawiającego możliwości  
skorzystania z uprawnień zgłoszenia sprzeciwu w terminie wynikającym z przepisów kodeksu 
cywilnego. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację samej treści  
umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót budowlanych, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości niniejszej umowy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 14 
niniejszej umowy. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo (dalsze 
podwykonawstwo). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

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

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
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18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z niniejszej umowy, może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

21. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

22. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za 
zlecone do podwykonania części robót. 

23. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności 
za wady wykonawcy wobec zamawiającego. 

24. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi wykonawca. 
 

§ 6. 
Nadzór nad robotami budowlanymi. 

Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego uprawnionego wobec Wykonawcy do  
reprezentowania Zamawiającego i działania w jego zastępstwie, o czym zawiadomi Wykonawcę 
niezwłocznie po zawarciu umowy. 

 
§ 7. 

Odbiór robót i usuwanie wad. 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego / częściowego / będzie przedmiot 

zamówienia lub jego części, określony w § 1 umowy. 
2. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie gotowość do odbioru. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia potwierdza 

przyjęcie gotowości Wykonawcy do odbioru danych robót.  
4. Brak ustosunkowania się inspektora nadzoru inwestorskiego do treści pisma, o którym mowa  

w ust. 2, jest równoznaczny z potwierdzeniem przyjęcia gotowości do odbioru z dniem 
następnym po upływie terminu 3 dni od ich zgłoszenia. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznacza termin i rozpoczęcie odbioru ostatecznego nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez  
Wykonawcę, o czym zawiadamia Zamawiającego. 
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6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru robót wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 
lub jego przedstawicielowi przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
c) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 
d) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu umowy - w danym zakresie - po raz drugi w wyznaczonym przez siebie 
terminie. 

7. Z czynności odbioru sporządza się pisemny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane  
w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich 
usunięcie. 

8. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad. 

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad względnie w razie stwierdzenia braku wad,  
a dotyczy to odbioru końcowego robót, na Zamawiającym spoczywa obowiązek zwrotu 
wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy na zasadach określonych przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 8. 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone zgodnie  

z warunkami zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 
2. Zamawiający, za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminach  

i w sposób określony w niniejszej umowie, zapłaci Wykonawcy zatwierdzoną łączną kwotę  
w wysokości ………………… zł brutto, słownie : ……………. złotych brutto, w tym: …………… zł netto 
oraz VAT …………….. zł. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust.2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 
Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
5. Wykonawca może przesłać drogą elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną  

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 

6. W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 
Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl  

7. Szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych  
i nowych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.  
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191)oraz akty wykonawcze.  

8. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania na adres mailowy sekretariat@cmwl.pl  

9. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

mailto:sekretariat@cmwl.pl
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przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 
ujawnionego w ww. wykazie.  

10. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 
wykazu lub wskazanie nowego rachunku ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako 
opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą 
naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie. 

11. Zamawiający oświadcza, że płatność będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 
płatności w terminie. 

 
§ 9. 

Fakturowanie częściowe. 
1. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2 płatne będzie w częściach, na koniec każdego miesiąca, 

zgodnie z wykonaną częścią przedmiotu zamówienia. 
2. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu jednego miesiąca, całość wynagrodzenia 

zostanie zapłacona jednorazowo.  
3. Suma wartości zafakturowanych robót fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % 

łącznego wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, co oznacza że 
faktura wystawiona po ostatecznym odbiorze realizacji przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego nie może być niższa niż 10% łącznej ceny wskazanej w § 8 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

 
§ 10. 

Zapłata wynagrodzenia. 
1. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur, w tym faktur częściowych za 

wykonanie poszczególnych części lub etapów realizacji przedmiotu umowy oraz na podstawie 
faktury końcowej, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy. 

2. Wykonawca każdorazowo uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego formę i treść 
dokumentów rozliczeniowych do każdej faktury. 

3. Wykonawca będzie aktualizował HARMONOGRAM - plan płatności  każdorazowo przy odbiorze 
częściowym, tj. po zakończeniu – wykonaniu etapu w nim ujętego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest załączony do faktury protokół odbioru 
robót pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego, przy 
czym podstawą wystawienia ostatniej faktury jest dotrzymanie przez Wykonawcę terminu 
zakończenia wykonania umowy zgodnie z określeniem terminu zakończenia zawartym  
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca będzie wystawiał na rzecz Zamawiającego każdą fakturę w terminie do 7 dni od 
daty podpisania i zatwierdzenia protokołu odbioru robót, stanowiącego podstawę jej 
wystawienia. 

6. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktury w terminie najpóźniej do 30 dni od daty jej 
przyjęcia od Wykonawcy wraz ze wszystkimi i kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi, a 
także po przekazaniu Zamawiającemu oświadczeń zgłoszonych podwykonawców o nie zaleganiu 
z płatnością wykonawcy na ich rzecz, w ramach czynności wykonanych w ramach niniejszej 
umowy. 

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktur przedkładanych do zapłaty przez Wykonawcę,  
w tym także jeżeli nie zostanie należycie uregulowana przez Wykonawcę kwota zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 
§ 11. 

Ubezpieczenia. 
1. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie działania 

zapobiegawcze jakie są wymagane rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi 
okolicznościami, aby zabezpieczyć prawa innych podmiotów w tym min. właścicieli posesji  
i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń 
lub szkód. 

2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia: 
a. robót, urządzeń, materiałów z tytułu szkód, powstałych w związku z prowadzonymi przez 

niego robotami objętymi przedmiotem umowy; 
b. od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN przez cały rzeczywisty okres wykonywania 
robót a także przez czas gwarancji i rękojmi przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wymaganych polis ubezpieczeniowych.  
 

§ 12. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej  
z form prawnych przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, w wysokości 5% 
ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie, co stanowi ……………… złotych, w formie …………….. 

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rzeczywistego 
wykonywania zamówienia plus 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia. 

3. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenie należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 od daty 
stwierdzenia przez Zamawiającego, że umowa została wykonana należycie i uznania przez 
Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wolny od wad i usterek. 

4. Strony postanawiają, że kwota odpowiadająca 30% z kwoty zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, określonej w ust 1 niniejszego paragrafu, stanowić będzie zabezpieczenie  
z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy i pozostanie w dyspozycji 
Zamawiającego przez okres obowiązywania rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu,  zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić z zabezpieczenia wszelkie należności wynikające  
z nienależytego wykonania umowy, w tym powstałe koszty robót wykonanych w ramach  
wykonawstwa zastępczego, jeżeli zajdzie taka konieczność , na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Jeżeli kwota zabezpieczenia została złożona przez Wykonawcę w formie innej niż pieniądze,  
a nastąpi konieczność wydłużenia okresu wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest 
zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres obowiązywania zabezpieczenia w myśl zasadom 
niniejszego paragrafu nie później niż w terminie 14 dni przed  datą wygaśnięcia zabezpieczenia  
i pod rygorem uruchomienia zabezpieczenia. 
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§ 13. 
Gwarancja. 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Termin gwarancji na roboty wynosi _____ miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. /zgodnie z ofertą Wykonawcy/ 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
zamówienia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

4. Strony postanawiają, że 30% z kwoty wniesionego zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego 
wykonania umowy, o którym mowa  w niniejszej umowy, stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancji ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku wystąpienia wad  lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 
zobowiązany jest do przystąpienia w celu ich usunięcia w terminie 3 dni od ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego i usunąć je na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek. 
7. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę we wskazanym powyżej terminie do usunięcia 

wad lub usterek, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko 
Wykonawcy i potrącić wartość robót wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, przy 
czym na trzy dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastępczego Zamawiający zawiadomi 
pisemnie Wykonawcę o tym fakcie. 

  
§ 14. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. za zwłokę w realizację przedmiotu umowy, nie spowodowaną złymi warunkami 
atmosferycznymi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

b. za każdą przerwę w wykonywaniu robót trwającą dłużej niż 10 dni roboczych, nie 
spowodowaną złymi warunkami atmosferycznymi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 10 dnia łącznie w toku 
inwestycji 

c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robót lub  
w okresach gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad lub usterek; 

d. za każdorazowy brak zapłaty lub jej części lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto niniejszej  umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

e. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki; 

f. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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g. za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto niniejszej umowy za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

h. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane prze Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty brutto 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień stwierdzenia przez zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie 
umowy o pracę) za każdą osobę, 

i. za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie 
będą oni wykonywać w wysokości 500,00 zł brutto za każdą stwierdzoną 
nieprawidłowość; 

j. za niewywiązanie się z obowiązku posiadania drewna z legalnych zasobów leśnych (brak 
certyfikatu w przypadku deklaracji w ofercie, ze drewno będzie pochodziło z legalnych 
zasobów leśnych) – w wysokości 10.000,00 zł brutto  

k. za niewywiązanie się z obowiązku przestrzegania na terenie budowy przepisów BHP  
i ppoż w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość; 

l. za niezapewnienie ochrony na zasadach wskazanych w niniejszej umowie w wysokości 
500,00 zł brutto za każde stwierdzenie nieprawidłowości w tym zakresie; 

m. za nieprzekazanie harmonogramu wskazanego w § 2 ust. 6 umowy w terminie, w 
wysokości 500,00 zł brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem odstąpienia była jedna  
z przyczyn o których mowa w § 14 ust 1 niniejszej umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto niniejszej umowy. 

3. Postanowienia powyższe nie wyłączają odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe z tytułu niewykonania, nienależytego lub 
nieterminowego wykonania niniejszej umowy, a w szczególności za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność przedmiotu umowy w części przewyższającej zabezpieczenie i kary. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej przez Zamawiającego szkody, może 
on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w następujących 
sytuacjach: 

a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 10 dni licząc od 

podpisania umowy, bądź nie kontynuuje jej przez okres dłuższy niż 10 dni pomimo 
pisemnego wezwania przez zamawiającego; 

d) Wykonawca wskutek okoliczności leżących po jego stronie przerwał realizację 
robót i przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
według stanu na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji. 
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót niż objętych umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. 

7. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane i roboty 
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie a najpóźniej w terminie 5 dni usunie z terenu 
robót/ zaplecza urządzenia przez niego dostarczone. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy wskaźnikiem procentowym zaawansowania 
prac. 

§ 15. 
Zmiany umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu 
umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza, oprócz przypadków wskazanych w ustawie, możliwość dokonania 
następujących zmian w umowie i określa ich warunki: 

a) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian. Zmiana będzie możliwa w 
przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego; 

b) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana  
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

c) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - 
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego a zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie 
odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na 
budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały 
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

d) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w szczególności  
w przypadku:  

d.1. konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek 
wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, w szczególności takich jak: 

 niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności opady, zbyt wysoka 
wilgotność (powyżej 75%) 

 ujawnienie się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad 
dokumentacji projektowej, 

 konieczność wykonania robót, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
Ustawy; 

 wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, a warunkiem zmiany 
będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy przez inspektora nadzoru 
lub projektanta sprawującego nadzór autorski, wystąpienia okoliczności 
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uzasadniających konieczność zmiany terminu  wykonania robót lub przerw 
w  ich realizacji; 

d.2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu 
zakończenia realizacji umowy, 

d.3. konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie przed zawarciem 
niniejszej umowy danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych 
organów, 

d.4. wydania decyzji przez organy państwowe lub sanitarne, które spowodują brak 
możliwości prowadzenia robót  

e) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych 
identyfikacyjnych; 

f) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 
Zamawiającego; 

g) zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub możliwym 
dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych; 

h) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
i) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

j) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego 

k) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany stawki podatku 
VAT, wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrost stawki min. wynagrodzenia lub 
opłat dla ZUS/. 

3. Zamawiający przewiduje zamówienia podobne polegających na powtórzeniu wykonanych prac w 
trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt. a, b, c, możliwa będzie 

zmiana wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 
przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu 
różnicowego. 

6. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 
a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej" w postaci kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do 
sporządzenia oferty, 

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej" w postaci kosztorysu szczegółowego, 
c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

7. Wyliczeń ceny „zamiennej" należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie 
polecenia zmian Umowy, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR);  
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 
Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 
przez Zamawiającego. 

8. Kosztorys „różnicowy" należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 
wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni 
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poprawi kosztorys. 
9. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 - 7, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach. 

10. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 - 7 Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających  
z tych zmian. 

Postanowienia końcowe. 
§ 16. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnych okoliczności 
powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Przysługujący zamawiającemu termin odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa  
w ust 1 wynosi 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy określonego w ust 1 i 2 zamawiający zobowiązany jest do 
zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 

 
§ 17. 

1. Uprawnienia wynikające z tej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody 
drugiej Strony wyrażonej na piśmie.  

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

 
§ 18. 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego - jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie 
stanowi inaczej oraz ustawa – Prawo budowlane. 

3. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony 
poddają pod rozstrzygnięcia sądu polskiego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do umowy: 
 Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik Nr 2 – potwierdzenie zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 

 
Załącznik Nr 1 do umowy __________________ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Zgodny z treścią SIWZ. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 
..................................... 
( pieczęć Wykonawcy ) 

 
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  
pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I 

DAG.2310.5.2020 

 
Oświadczam, że skieruję do realizacji zamówienia osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia określone w SIWZ: 

a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi, 

b) kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 282), z uwzględnieniem art. 37f i 37g tej 

ustawy, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku 

nieruchomym w zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia; 

 

Imię i nazwisko  

Kwalifikacje 
zawodowe/ 

uprawnienia/ 
doświadczenie/ 
wykształcenie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do dysponowania 
daną osobą przez 

Wykonawcę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

…………………………… 
( data ) 

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

 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy ) 

 
Załącznik Nr 6 do SIWZ  
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..................................... 
( pieczęć Wykonawcy ) 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Renowacja kościoła  

pw. św. Andrzeja Boboli w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej – ETAP I  
DAG.2310.5.2020 

 
Oświadczam, że wykonałem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie co najmniej: 

 1 robotę budowlaną, polegającą na remoncie lub modernizacji elewacji drewnianej o łącznej wartości 
robót budowlanych na kwotę co najmniej 45.000,00 zł brutto; 

 1 robotę budowlaną, polegającą na remoncie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru 
zabytków na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto 

 

Nazwa 
Wykonawcy 
(podmiotu), 

wykazującego 
posiadanie 

doświadczenia 

Przedmiot/ rodzaj zamówienia  
(Należy podać informacje na 

podstawie których, 
Zamawiający będzie mógł 
jednoznacznie stwierdzić 

spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w 

postępowaniu) 

Wartość brutto 
wykonanych 
robót [PLN] 

Data wykonania 
zamówienia 
(zgodnie z 
zawartą 
umową) 

Miejsce 
wykonania  

Podmioty, na 
rzecz których 
roboty zostały 
wykonywane 

 
 
 
 
 
 

     

 
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wykazane roboty budowlane zostały wykonywane należycie;  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 
…………………………… 

( data ) 
 

 ................................................................................................................  
 ( podpis  Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy ) 
 

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust.2 ustawy 
(podmiot ten został wskazany w pierwszej kolumnie powyższej tabeli) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 


