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Nr sprawy DGR 1/R/20            Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

………………………………. 
      Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 

Zamawiający: 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  

w Pszczynie – Łące 

ul. Zdrojowa 64 

43 – 200 Pszczyna 

Nazwa (firma) /  imię i 

nazwisko Wykonawcy / 

Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o 

zamówienie: 

 

Adres Wykonawcy: 

Ulica, nr domu / 

Nr lokalu: 
 

Miejscowość  

i kod pocztowy: 
 

Województwo:  Kraj:  

Nr rachunku bankowego:  

KRS:  

NIP:  REGON:  

Wykonawca jest mikro 

małym lub średnim 

przedsiębiorcą 1 

  TAK / NIE 2 

Adres do korespondencji 

(jeżeli jest inny niż podany 

powyżej) 
 

Osoba upoważniona do 

kontaktu z Zamawiającym: 
 

Telefon:  

Faks:  

e-mail:  

Całkowita liczba stron oferty 

wraz z załącznikami: 
  

 

                                                 
1 Definicja zgodnie z ustawą z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U.2015, poz. 584 ze 

zm). 
2 Niewłaściwe skreślić  
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I. Nawiązując do postępowania Nr 1/R/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

,, Naprawę elewacji budynku Zakładu Poprawczego 

 i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap IV, V, XIII. 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) za całkowitą cenę ryczałtową: 

 

Cena ofertowa netto wynosi …….………. złotych + podatek VAT …..% w kwocie ……..……. złotych. 

 

Cena ofertowa brutto wynosi ……………. złotych (słownie złotych: …………………………………) 

 

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia zgodnie 

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami), w tym koszty 

materiałów i robocizny. 

W cenie oferty mieści się pełny zakres prac określonych specyfikacji istotnych  warunków 

zamówienia wraz z załącznikami oraz uwzględnia ona wszystkie koszty, narzuty i upusty związane 

z realizacją zamówienia. 

 

II. Oświadczamy, iż zrealizujemy zamówienie, na warunkach określonych w umowie w 

terminie do: 

a) 17 sierpnia 2020 * 

b) 24 sierpnia 2020 * 

c) 31 sierpnia 2020 * 

* niewłaściwe skreślić 

UWAGA! W przypadku braku wskazania terminu realizacji zamówienia Zamawiający przyjmie jako 

termin realizacji do 31 sierpnia 2020, co skutkuje przyznaniem 5 (pięć) punktów w tym kryterium oceny 

ofert. 

 

III. Oświadczamy, iż udzielamy 36*/42*/48* miesięcy gwarancji na wykonane roboty i użyte 

materiały, licząc od dnia odbioru końcowego robót.  

* niewłaściwe skreślić 

UWAGA! W przypadku braku wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie jako okres 

gwarancji 36 miesięcy, co skutkuje przyznaniem 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert. 

 

IV. Podwykonawcy/om powierzamy następującą część/części zamówienia, (jeżeli dotyczy)3: 

(Należy również wskazać procentową (%) lub kwotową (zł) wartość zamówienia) 

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

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

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

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

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

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

                                                 
3 W przypadku pozostawienia pkt. IV bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zamierza dokonać 

zamówienia samodzielnie. 
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Niniejszym wskazujemy nazwę/y (firmę/y) podwykonawcy/ów, któremu/którym zamierzamy 

powierzyć wykonanie części zamówienia4: 

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

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

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

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

 

 

V. Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

2. Zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. 

3. Zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i w pełni akceptujemy postanowienia w nim zawarte.  

4. Uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. 30 dni. 

5. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i art. 5 – 17 

ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.). 

6. Akceptujemy termin płatności faktur wynoszący do 30 dni. 

7. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

 

 

 

…………………………………….        ……………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                (pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

                                                 
4 Jeżeli podwykonawca/podwykonawcy są znani. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nr sprawy DGR 1/R/20 

 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 
 

Część I: 
 

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie 

zamówienia 

 

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej 

Nazwa: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie – Łące 
NIP: 638 – 10-24 – 494 
ul. Zdrojowa 64 , 43 – 200 Pszczyna 
Tel. (032) 210 30 17     Fax (032) 210 58 64  
www.pszczyna.zpisdn.gov.pl, e-mail: sekretariat@zppszczyna.pl 

 

2. Tytuł zamówienia: 

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 
w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap IV, V, XIII. 

 

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego:    DGR 1/R/20        

 

Część II: 

Informacje dotyczące wykonawcy 

 
A: Informacje na temat Wykonawcy: 
 

a) Nazwa Wykonawcy:  

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

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: 

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

   telefon: ……………………………………………. faks …………………………………. 

   e-mail: ……………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

http://www.pszczyna.zpisdn.gov.pl/
mailto:sekretariat@zppszczyna.pl
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B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy 
 
Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) 
upoważnionych do prawnego reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia: 
 

a) Imię i nazwisko: 

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

b) Stanowisko/Działający jako: 

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

c) telefon: ……………………………………………………. 

d) e-mail: …………………………………………………... 

 
Część III: 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.. zm. (dalej jako: ustawa 
Pzp), 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 

w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap IV, V, XIII. 

 

oświadczam co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

24. Ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

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

24 ust. 5 pkt 1, 3, 8  ustawy Pzp.  

 

 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
         podpis 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
          podpis 
 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w  
niniejszym postępowaniu, tj:  
 
,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 

w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap IV, V, XIII. 

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

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

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

(Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość   data 
        …………………………………… 
         podpis 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
          podpis 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SWZ na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z 
wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 
 
 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
          podpis 
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Część IV: 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 
(dalej jako: ustawa Pzp), 

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 

w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap IV, V, XIII. 

oświadczam co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w  SIWZ Rozdział VII pkt 3 ust. 2  (sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa) oraz ust. 3 (zdolność techniczna i zawodowa: doświadczenie 
zawodowe, kadra techniczna). 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
         podpis 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: 
 
Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w SIWZ Rozdział VII pkt 3 ust. 2  (sytuacja 
ekonomiczna lub finansowa) oraz ust. 3 (zdolność techniczna i zawodowa: 
doświadczenie zawodowe, kadra techniczna), polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 
 

……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
          podpis 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 
Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SWZ na potwierdzenie 
spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z 
wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 
 
 
 
 
 
……………………………………  ………………….. r. 
miejscowość      data 
        …………………………………… 
          podpis 
 

 



 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik  Nr 3 do SIWZ   

   

 

UMOWA NR  ……… (wzór) 
 

 

Zawarta w dniu …………………..… w Pszczynie pomiędzy Zakładem Poprawczym i 

Schroniskiem dla Nieletnich w Pszczynie – Łące; 43 – 200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64 

reprezentowanym przez: 

1. dyrektora – mgr Andrzeja KEGELA 

2. głównego księgowego – mgr Brunona GAŻA 

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a ………………………..……………………………………………………………...……. 

Zwanym w dalszej części  „Wykonawcą” 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:   

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w 

Pszczynie-Łące, 

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64” – Etap IV, V, XIII. 

2. Zakres robót zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i jej załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 niniejszej umowy  

w terminie do ……………… 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 

- przekazania i odbioru terenu robót w terminach ustalonych z Wykonawcą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z projektem,  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami rzetelnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,  



 

 

 

 

- informowania inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub być przyczyną opóźnienia terminu ich 

zakończenia, 

- stosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do powszechnego 

stosowania w budownictwie,  

- prawidłowego oznakowania miejsca robót oraz zapewnienia warunków 

bezpieczeństwa na drodze w okresie ich wykonywania, oraz po zakończeniu 

realizacji poszczególnych części robót, 

- wykonania robót objętych umową w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 

większym niż to konieczne użytkowania terenach przyległych oraz korzystania 

z sieci energetycznej innym użytkownikom. 

- wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

z zachowaniem przepisów BHP, 

- naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego i końcowego, 

- uczestniczenia w czynnościach odbioru częściowego i  końcowego, 

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego, 

- usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych  

w okresie odbioru częściowego oraz w okresie i w ramach rękojmi 

w terminach wyznaczonych w umowie, 

 

3. Z chwilą przejęcia terenu robót na Wykonawcę przechodzi obowiązek utrzymania 

porządku na tym terenie, a także odpowiedzialność za zaistniałe szkody powstałe na 

nim.  
 

§ 4 
 

3. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do  odbioru robót. 

4. Odbioru  dokonuje Zamawiający w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru i otrzymania od Wykonawcy niezbędnych dokumentów. 

5. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przez Zamawiającego przedmiotu 

umowy jest protokół odbioru robót podpisany przez obie strony umowy. 

6. Podpisanie protokołu odbioru  nie oznacza potwierdzenia braku wad wykonanych prac. 

 

§ 5 
 

1.  Za terminowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie, zgodne ze złożoną ofertą cenową, w wysokości nie większej niż 

brutto: .............. zł (słownie:....................................) w tym podatek VAT. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury 

      wystawionej na: zamawiającego – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w 

Pszczynie - Łące,  43 – 200 Pszczyna ul. Zdrojowa 64, NIP 638-10-24-494. 

4.   Strony postanawiają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie trzech faktur tj:  

dwóch faktur częściowych i faktury  końcowej. 



 

 

 

 

6. Podstawę do określenia wynagrodzenia stanowią: kosztorys ofertowy, kosztorysy 

powykonawcze, protokoły odbioru robót z potwierdzeniem zaawansowania stanu robót, 

podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak wyżej 

wymienionego protokołu lub nie podpisanie go przez którąkolwiek ze stron skutkuje tym, 

iż wynagrodzenie dla Wykonawcy nie jest wymagane, chyba że odmowa podpisania 

protokołu jest bezzasadna. 

7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

  

§ 6 
 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę z podwykonawcami w zakresie wymienionym  

w ofercie.  

2. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działanie lub 

zaniechanie. 

3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do 

podwykonania części robót. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 

niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od sporządzenia projekt 

umowy lub zmianę projektu umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

lub jej zmian o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 7 dni;  

7.   Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub jej zmian  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii każdej zawartej umowy o podwykonawstwo oraz każdej 

zmiany umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia zawartej umowy o podwykonawstwo   

zgłasza pisemny sprzeciw w przypadku gdy:  

a) niespełnione zostały wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia,  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dłuższy niż 14 dni,  

 



 

 

 

 

c) zawiera inne postanowienia niż zaakceptowany projekt umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź 

dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty 

finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.  

12. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za 

wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu 

bankowego na kwotę należną podwykonawcom, który rozumiany jest jako dowód zapłaty.  

13. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 

podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo 

wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą  

a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą i przedstawiania na każde żądanie 

Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.  

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego 

podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.  

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców.  

16. Niezależnie od postanowień §6 ust. 4-10 zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren 

budowy, w celu wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy, Wykonawca 

powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

17. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu 

budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest 

niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.  
 

§ 7 

 

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który 

wynosi  …… miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. Pisemną gwarancję Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

3. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub estetyczną 

wykonanych robót; 

b) usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót. 

5. Zamawiający wyznacza pogwarancyjny odbiór robót najdalej w ostatnim dniu okresu 

gwarancji. 



 

 

 

 

6. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy oraz 

wyznaczeniu terminu na usunięcie ewentualnych wad i usterek ujawnionych w okresie 

gwarancji. 

7. W okresie gwarancji Zamawiający żądając usunięcia stwierdzonych wad wyznacza 

Wykonawcy termin 30 dni na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 

wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

9. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony przedłużają okres rękojmi do końca 

okresu gwarancji określonego w ust.1. 

 

§ 8 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy  w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego podanego  

w formularzu ofertowym (ceny brutto), tj. ................... zł (słownie: ............................ zł)  

w formie ............................................................ 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zastanie zwrócone Wykonawcy 

w następujących terminach: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy tj. uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany i podpisaniu 

protokołu końcowego odbioru robót, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi 

przedłużonej na okres gwarancji zgodnie z § 7 ust. 9 niniejszej umowy. 

 

§ 9 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Strony 

ustalają, co następuje: 

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1  w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 

terminu   wykonania każdej części robót, 

b) za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych 

w okresie gwarancji,  w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 5 ust. 1. 

d) za brak zapłaty lub w razie nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki,  



 

 

 

 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każde 

zdarzenie,  

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia,  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każde zdarzenie,  

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

jeśli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każde zdarzenie.  

h) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących wskazane w Rozdziale IV, w 

punkcie 3.3.2 SIWZ czynności w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każde zdarzenie 

1.2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy                    

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

w wysokości 15% wynagrodzenia  określonego w § 5 ust. 1, za wyjątkiem sytuacji 

określonej w  art.145 Prawa zamówień publicznych.  

2.  Kara umowna należy się niezależnie od tego czy doszło do powstania szkody. 

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego          

stanowiącego różnicę między wysokością szkody a wysokością tej kary.  

4. Wykonawca wyraża zgodę i wnosi o potrącenie naliczonej kary umownej  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie 

z wymogami art. 142 i art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku 

wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

niniejszej umowy, opisanych w Rozdziale  XVII SIWZ. 

 

§ 11 
 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 12 

 

Sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

 

§ 13 
 

Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

 

 

§ 14 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 

  

 

 

 

 



Nr sprawy DGR 1/R/20              Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

„Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego  

i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap IV, V, XIII. 

Nr sprawy 1/R/20 

 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Podmiot zlecający zamówienie  

Data rozpoczęcia  

i zakończenia 

zamówienia 

Wartość zamówienia  

Wartość zamówienia w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert (wartość 

minimum 150.000,00 zł brutto) 

1 

 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

 

    

3 

 

 

 

 

 

 

    

 

……………………………………………………………… 

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 



Nr sprawy DGR 1/R/19              Załącznik Nr 5 do SIWZ 

WYKAZ OSÓB, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

„ Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego  

i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64”- Etap I, II, III. 

Nr sprawy 1/R/19 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Stanowisko / zakres 

wykonywanych 

czynności 

Posiadane kwalifikacje zawodowe / uprawnienia 

(podać dokładny zakres i nr uprawnień) 

Informacje o podstawie 

do dysponowania 

osobami1 

1  Kierownik robót   

2     

3     

4     

 

……………………………………………………………… 

Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

                                                 
1 Należy wpisać właściwą podstawę dysponowania wskazaną osobą, np. dysponowanie bezpośrednie – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia 

lub dysponowanie pośrednie – w postaci zasobu innego podmiotu. W przypadku dysponowania osobami innym podmiotów do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązania tych 

podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 



Nr sprawy DGR 1//R/20      Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

………………………………. 
      Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: 

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich 

 w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64” – Etap IV, V, XIII. 

Nr sprawy: DGR 1/R/20 

 

 

Wykonawca, któremu udostępnia się zasoby 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wymienić 

wszystkich jego członków) 

 

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

 

Oświadczenie 

Działając w imieniu ……………………………………………………..………. i będąc należycie 

upoważnionym do jego reprezentowania, zobowiązuję się oddać do dyspozycji w/w Wykonawcy 

następujące niezbędne zasoby na potrzeby wykonania zamówienia i oświadczam, że będę brał 

udział* w realizacji zamówienia: 

 

Lp. Określenie zasobu: 

 Zdolność techniczna i zawodowa: * 

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

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

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

 

 

…………………………………….        ……………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)         (pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

                                                 
* Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 



 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

 

 

ZOBOWIĄZANIE GWARANCYJNE 
 
 

Dotyczy umowy nr. ………………………………………………...  z dnia ………………… pn; 
 

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego  

i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64” – Etap IV, V, XIII. 
 

Gwarancja obejmuje:  
 

 
Wykonawca robót 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………... 
/podać pełną nazwę zakładu z adresem i nr telefonu/ 

 
 

Zgodnie z §  ………. umowy nr ……………………………………………...….z dnia …………………..  
 

udziela gwarancji na okres : 
 

na roboty i materiały  ………………………………………………...……... tj do dnia  ……………………… 
 

i zapewnia poprawne funkcjonowanie obiektu. 
 

Gwarancja obejmuje: 
 

1. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych 
w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia  

2. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego 
materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.  

3. Usunięcie wady wykonawstwa oraz wymianę wadliwie wbudowanych wyrobów 
       budowlanych zmniejszających wartość techniczną i użytkową i estetyczną wykonanych robót. 
4. Usunięcie wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad niezwłocznie nie później niż  
        w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 
6. Zamawiający może usunąć w naszym zastępstwie i na nasz koszt wady nieusunięte w terminie żądanym 

przez Zamawiającego, który nie może być krótszy niż 14 dni  
 

 

 

 

Data wystawienia zobowiązania: ……………………………… 

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

                                                                                        /podpisy osób upoważnionych do reprezentacji firmy/ 



 1 

Załącznik Nr 9 do SIWZ 

 
 

 

Dotyczy postępowania przetargowego udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację zadania pn.: 
 

,, Naprawa elewacji budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w 

Pszczynie-Łące,  

43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 64” – Etap IV, V, XIII. 

 

 
.................................................... 
      ( pieczęć wykonawcy ) 

 

 

 

 

WYKAZ SPRZĘTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
.................................................dnia ................................ 

 

 

 

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

Podpis i  pieczątka osoby/ osób uprawnionych 

do występowania w imieniu  wykonawcy 

 

Lp Nazwa sprzętu Ilość sprzętu 

   
   
   
   
   
   



Nr sprawy …………………….                                                                        Załącznik Nr 10 

 

………………………………. 
      Pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

DOKUMENT, KTÓRY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ  

W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: 

 

…………………………………………………….. 

Nr sprawy: ……………………. 

 

PRZEDKŁADAMY: 

I. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca* 

1. ……………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………… 

 

…………………………….., dnia ………..   …………………………………… 
        Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

uprawnionych do jego reprezentowania  

 

LUB 

II. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej* 

 

OŚWIADCZAM, ŻE NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 

184 z późn. zm.). 

 

…………………………….., dnia ………..   …………………………………… 
        Podpisy przedstawicieli Wykonawcy 

uprawnionych do jego reprezentowania  

 

* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić pkt. I (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz 

podpisać dokument w pkt. I lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt. II (w przypadku, gdy nie należy 

do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. II 

 

…………………………………….        ……………………………………………………. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)         (pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy) 


