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Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia 
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro dla robót

budowlanych: w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie prac remontowych w oddziale Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu 

Znak sprawy: 4/IMPAN/2018

           ZATWIERDZAM

  dr hab. Joanna Rencławowicz
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
    Instytutu Matematycznego
      Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 19 luty 2018 r.
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Wprowadzenie
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim,
3. Postępowanie  oznaczone  jest  znakiem  4/IMPAN/2018 Wykonawcy  winni

we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
Strona internetowa Zamawiającego: www.impan.pl
Faks: (22) 629 39 97
E-mail: zamowienia@impan.pl 
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
 1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  prac  remontowych  w  oddziale  Instytutu

Matematycznego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, przy ul. Mikołaja Kopernika 18,
we  Wrocławiu.  Opis  przedmiotu  zamówienia:  Budowa  przyłącza  wodociągowego
i  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  oraz  kanalizacji  deszczowej  do  studni  chłonnych dla
projektowanego  drenażu  opaskowego  i  wód  opadowych  z  dachu  budynku  Instytutu
Matematycznego PAN wraz z utwardzeniem gruntu na wewnętrznej drodze dojazdowej.
Roboty budowlane, polegające na dociepleniu stropodachu płaskiego z wymianą pokrycia
dachowego  w  części  jednokondygnacyjnej  budynku,  remoncie  posadzek  na  tarasach
zewnętrznych oraz wymianie rynien i  rur spustowych, obróbek blacharskich i  barierek
śniegowych  na  dachu  Instytutu  Matematycznego  PAN,  a  także  remont  elewacji  oraz
izolacja fundamentów budynku.  Budynek Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii
Nauk  we  Wrocławiu,  przy  ul.  Mikołaja  Kopernika  18  we  Wrocławiu  jest  obiektem
zlokalizowanym  na  terenie  Parku  Szytnickiego,  wpisanego  do  rejestru  zabytków  pod
numerem A/2791/194, w związku z tym Wykonawca zobowiązany do prowadzenia prac
zgodnie z pozwoleniami konserwatorskimi.

 2. Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia, zawartym w następujących Załącznikach do SIWZ: 
a. Załącznik nr 1a Projekt budowlany (zagospodarowania terenu i projekt budowy) cz. I,
b. Załącznik nr 1a Projekt budowlany (elewacja i izolacja przeciwwilgociowa budynku)

cz. II,
c. Załącznik nr 1b Opis Techniczny do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego

i kanalizacji sanitarnej,
d. Załącznik nr  1c Opis  Techniczny do projektu budowlanego kanalizacji  deszczowej

oraz drenażu opaskowego,
e. Załącznik nr 1d Opis Techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego,
f. Załącznik nr 1e Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
g. Załącznik nr 1f Załączniki Formalno - Prawne cz. I,
h. Załącznik nr 1f Załączniki Formalno - Prawne cz. II,
i. Załącznik nr 1f Załączniki Formalno - Prawne cz. III,
j. Załącznik nr 1g Rysunki (od 1 do 7),
k. Załącznik nr 1h Rysunki remont elewacji,
l. Załącznik  nr  2a  Specyfikacja  techniczna  -  Docieplenie  stropodachu  z  wymianą

pokrycia dachu oraz remont posadzek tarasów,
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m. Załącznik nr 2b Specyfikacja techniczna robót sanitarnych - Przyłącze wodociągowe i
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy,

n. Załącznik  nr  2c  Specyfikacja  techniczna  -  Remont  elewacji  i  izolacji
przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych,

o. Załącznik nr 3a Przedmiar - Utwardzenie drogi dojazdowej, docieplenie stropodachu z
wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku,

p. Załącznik  nr  3b  Przedmiar  -  Przyłącza  wodno  -  kanalizacyjne,  drenaż  opaskowy
i odwodnienie terenu,

q. Załącznik  nr  3c  Przedmiar  -  Remont  elewacji  i  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian
zewnętrznych,

r. Załącznik nr 3d Przedmiar - Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
s. Załącznik nr 3e Przedmiar - Remont elewacji.

 3. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia,  których
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  Wykonawcę  nazw
(firm) podwykonawców.
 3.1. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  chciałby  powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie,
jest  zobowiązany  do  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  wykonanie  części
zamówienia przez wskazanego podwykonawcę. 

 3.2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców zostały
zawarte w § 10 projektu umowy. 

 4. Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 

 5. Zgodnie  z  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
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  –  Kodeks pracy (Dz.  U. z  2016 r.  poz.  1666  
z późn. zm.).
 5.1. Wymóg, określony w ust 5,  dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio

związane  z  przedmiotem  zamówienia,  polegające  na  montażu  lub  instalacji
elementów składających się na przedmiot zamówienia. 

 5.2. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia powinno trwać w okresie realizacji roboty
budowlanej,  a  w  przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  zatrudnianą
osobę/osoby  lub  przez  pracodawcę  przed  zakończeniem  tego  okresu,
Wykonawca/podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby/osób. 

 5.3. W przypadku niezatrudnienia na zasadach wskazanych powyżej osób, wskazanych
w pkt 5.1.,  Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary
umownej na zasadach określonych w § 9 projektu umowy.

 5.4. Przed  podpisaniem  umowy,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wykaz  osób
zatrudnionych  przy  realizacji  zamówienia,  ze  wskazaniem  stanowisk,  czynności
jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co
najmniej  na  okres  realizacji  umowy.  W  przypadku  konieczności  wprowadzenia
zmian  w  wykazie  osób,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  zmianie
i  dostarczy,  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  pracy  przez  nowego  pracownika,
zmieniony  wykaz  wraz  z  oświadczeniem,  że  wymienione  w  wykazie  osoby  są
zatrudnione  na  podstawie  umowy  o  pracę,  wraz  ze  wskazaniem  pracodawcy
będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 

 5.5. Na potrzeby kontroli  spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań,
o  których  mowa  w  art.  29  ust.  3a  ustawy,  Zamawiający  żąda  od
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Wykonawcy/podwykonawcy  prowadzenia  ewidencji  obecności  wszystkich
pracowników, o których mowa w pkt 5.1. Zamawiający na każdym etapie realizacji
umowy  uprawniony  jest  do  kontrolowania,  czy  osoby  wykonujące  czynności
wskazane  w  pkt.  5.1.  pozostają  w  stosunku  pracy  z  Wykonawcą  lub
podwykonawcami.  Na  żądanie  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  będzie
niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww.
osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, kopie druku ZUS
RCA, kopie/wydruk ewidencji  obecności pracowników lub inne dowody, o które
zawnioskuje  Zamawiający.  Wykonawca,  przedstawiając  dokumenty,  powinien
przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych
(tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są
niezbędne  do  potwierdzenia  formy  zatrudnienia  np.  w  zakresie  adresu  osoby
fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 

 6. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia:
 45000000-7 Roboty budowlane,
45111300-1 Roboty rozbiórkowe,
45431100-8 Kładzenie terakoty
45443000-4 Roboty elewacyjne,
45410000-4 Tynkowanie, 
45442110-1 Malowanie budynków,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45232130-2  Roboty  budowlane  w  zakresie  rurociągów  do  odprowadzania  wody

burzowej, 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

Rozdział IV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie  przewiduje  składania  ofert  w postaci  katalogów elektronicznych lub

dołączania katalogów elektronicznych. 
6. Rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  będą  prowadzone  w  PLN.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
7. Zamawiający  nie  przewiduje  zebrania  wszystkich  wykonawców,  o  którym  mowa  

w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania wizji lokalnej, w celu umożliwienia

zapoznania  się  przez  Wykonawców  z  obiektami,  których  mają  dotyczyć  zamawiane
roboty  budowlane.  Wizja  lokalna  będzie  przeprowadzana  indywidualnie.  W  celu
możliwości  odbycia  wizji  lokalnej  należy  złożyć  na  adres  Zamawiającego  wniosek
o ustalenie  jej  terminu (zgodnie  ze  sposobami  porozumiewania  się  z  Zamawiającym,
wskazanymi  w  rozdziale  X  SIWZ).  Zamawiający  wyznaczy  Wykonawcy  termin  na
dokonanie wizji lokalnej, o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia
1. Maksymalnie 90 dni roboczych od protokolarnego wprowadzenia na teren budowy.
2. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót w terminie 4 kwietnia 2018 r.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu



5

 1 Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia następujących warunków 
określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących: 
 1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym
zakresie.

 1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku
Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać,  iż  posiada:  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej
związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  300  000,00  zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

 1.3 zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż: 

 1.3.2 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

 1.3.2.1 co  najmniej  1  umowa  (zamówienie),  którego  przedmiotem  było  wykonanie
remontu elewacji i izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych o wartości
80 tys. zł brutto każda, oraz

 1.3.2.2 co  najmniej  1  umowa (zamówienie),  którego  przedmiotem było:  wykonanie
przyłącza wodno-kanalizacyjnego, drenażu opaskowego i odwodnienia terenu,
o wartości co najmniej 110 tys. zł brutto każda, oraz  

 1.3.2.3 co  najmniej  1  umowa  (zamówienie),  którego  przedmiotem  było  wykonanie
utwardzenia drogi dojazdowej,  wymiana pokrycia dachowego,  o wartości co
najmniej 50 tys. zł brutto każda.

 1.3.3 dysponuje osobami/osobą, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia,
które spełniają następujące wymogi:

 1.3.3.1 co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  wszystkie  następujące
wymagania:
-  posiadająca uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej oraz 
-  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  290  ze  zm.)  w  specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami
oraz 
-  będąca  członkiem  właściwej  izby  samorządu  zawodowego,  zgodnie
z  ustawą  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych
architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz  .U.  z  2016
r.,poz. 1725);.

 1.3.3.2 co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  wszystkie  następujące
wymagania wymagania: 
-  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  290 ze  zm.)  w specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  do  kierowania
robotami, oraz 
- będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie|  z
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).
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Zamawiający  dopuszcza  uprawnienia  budowlane  odpowiadające  wymaganym,  które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji  Szwajcarskiej,  z  zastrzeżeniem  art.  12a  oraz  innych  przepisów  ustawy
Prawo  budowlane,  a  także  ustawy  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o  zasadach  uznawania
kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

 2 Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  na  zasadach
określonych w art. 23 ustawy Pzp. 

 3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji  ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków  prawnych,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp.  W  takim
przypadku  Wykonawca  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 Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa,
podmiotu,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę
warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów  podstawy
wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie  określonym  przez
zamawiającego: 
 4.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
 4.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  ekonomiczną  lub
finansową, o których mowa w ust. 1. 

 5 W odniesieniu  do warunków dotyczących doświadczenia  oraz  dysponowania  osobami
zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  lub
sytuacji  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują  usługi,  do  realizacji  których
te zdolności są wymagane. 

 6 Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę  poniesiona  przez  Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 7 Zamawiający,  badając  podstawy  do  wykluczenia,  uwzględni  postanowienia
art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. 

Rozdział VII. Podstawy do wykluczenia

1. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  nie  podlegają
wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy z postępowania
Wykonawcę,  w stosunku do którego  otwarto  likwidację,  w zatwierdzonym przez  sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz.
1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości  zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.). 
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3. Zamawiający badając ww. podstawę do wykluczenia uwzględni art. 24 ust. 7 - 11 ustawy
Pzp. 

Rozdział  VIII.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Wraz  z  ofertą  Wykonawca  składa  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenia

w  zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz
w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz,
że nie podlega wykluczeniu w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 6 do SIWZ. 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust 1, w celu wykazania braku
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie,  w  jakim
Wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  warunków  udziału
w postępowaniu. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie że wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie ze
wzorem oświadczenia stanowiącego  Załącznik nr 6 do SIWZ, podpisane przez osoby
upoważnione  do  reprezentacji  danego  Wykonawcy,  składa  każdy  z  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  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.

B. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
1. W terminie  3  dni  od  dnia  zamieszczenia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku
przynależności  do tej  samej  grupy kapitałowej  z  Wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty
w  przedmiotowym  postępowaniu,  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem
dokumenty  bądź  informacje  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym Wykonawcą  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia podany jest
w Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2. W przypadku gdy Wykonawca  nie  należy  do żadnej  grupy kapitałowej,  może złożyć
stosowne  oświadczenie  w tym zakresie,  wraz  z  ofertą  zgodnie  ze  wzorem zawartym
w  Załączniku  nr  6  do  SIWZ.  W  przypadku  zaistnienia,  po  dniu  złożenia  ww.
oświadczenia,  nowych  okoliczności  w  zakresie  przynależności  do  grupy  kapitałowej,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie. 

C. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 
Zamawiający -  przed wyborem najkorzystniejszej oferty - wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 
1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

 1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju,  wartości,  daty,  miejsca
wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  wraz
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
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z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończone;  Wzór  Wykazu  robót
budowlanych stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ; 

 1.2 Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  wykonania  zamówienia
publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień,  doświadczenia,  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ);

 1.3 aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej
związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  kwotę  nie  mniejszą  niż  300.000,00  zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

2. brak podstaw do wykluczenia: 
 2.1 odpis z właściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;

 2.2 Wykonawca  z  siedzibą  lub  miejscem  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej: 
 2.2.1 Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.1. –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  –  wystawione  nie  wcześniej  niż  
6 miesięcy przed terminem składnia ofert. 

 2.2.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ppkt 2.2.1.,  zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał  dotyczyć,  złożone przed notariuszem lub przed właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub  gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania  Wykonawcy  lub  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Przepisy
ppkt  2.2.1.  w  zakresie  terminu  wystawienia  dokumentów  stosuje  się
odpowiednio.
Uwaga  dot.  ust.  2:  W przypadku  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się
o  udzielenie  zamówienia  ww.  oświadczenia  i  dokumenty  składa  każdy
z Wykonawców występujących wspólnie. 

3. Dokumenty innego podmiotu, na którego zasobach polega na zasadach art. 22a
ustawy Pzp: Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia, wymienionych w ust. 2. 

D.   Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów   
1. Oświadczenia  i  dokumenty,  wskazane  w  niniejszym  rozdziale,  muszą  spełniać

wymagania określone w ustawie Pzp i 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). 

2. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
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Wykonawcę  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających,  że  nie  podlegają  wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału
w postępowaniu,  a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy do  uznania,  że  złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów. 

3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w dziale C ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz  danych,  Zamawiający  pobiera
samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub
dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.

4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa  w  dziale  C  ust.  1  i  2,  które  znajdują  się  w  posiadaniu  zamawiającego,
w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów  przechowywanych  przez
zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  w  celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

Rozdział  IX. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6

1. Zamówienia,  o  których  mowa  w  art.  67  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp,  mogą  zostać
udzielone wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego.
Ich  wartość  nie  przekroczy  20%  wartości  zamówienia  podstawowego,  a  ich
przedmiotem mogą być roboty budowlane podobne do zamówienia podstawowego,
wskazanego  w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  (Załącznikach  do
SIWZ od 1a do 3e) . 

2. Podstawą wykonania zamówień,  o  których mowa w ust.  1,  będzie  zaakceptowany
przez Zamawiającego - "Protokół konieczności" i kosztorys, o którym mowa w ust. 3.

3. Za zamówienia, o których mowa w ust. 1, Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe,
które zostanie obliczone na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez
Wykonawcę w oparciu o ogólnodostępne normy i wydawnictwa, przy zastosowaniu
wskaźników cenotwórczych, które nie będą dla Zamawiającego mniej korzystne niż
ceny średnie krajowe zawarte w informatorach cenowych Sekoncebud właściwych dla
okresu  realizacji  robót.  W  przypadku  wystąpienia  materiałów  niewystępujących
w  informatorach  Sekocenbud,  podstawą  do  ustalenia  wynagrodzenia  ryczałtowego
będzie  faktura  zakupu.  Kosztorys  szczegółowy  będzie  podlegał  negocjacjom
i weryfikacji przez Zamawiającego. 

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się

w  języku  polskim,  zgodnie  z  wyborem  Zamawiającego  za  pośrednictwem  operatora
pocztowego  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  -  Prawo  pocztowe
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem pocztowym, 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 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.) 
 1.1 osobiście:   

bezpośrednio  w  Warszawie,  w  siedzibie  zamawiającego  przy  ul.  Śniadeckich  8
w  pokoju  114. Siedziba  jest  czynna  w  dni  robocze  od  poniedziałku  do  piątku,
w godzinach 8:00-16:00. 
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 1.2 pisemnie na adres:   
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, 

 1.3 faksem na numer:   (22) 629 39 97, 
 1.4 elektronicznie emailem, na adres  : zamowienia@impan.pl, karol.czochra@impan.pl

Uwaga: 
a) W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną, za prawidłowo przekazany
dokument (oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa
przekazanie (przesłanie) skanu danego dokumentu.
b)  Korespondencja  kierowana  do  Zamawiającego  ma  być  opatrzona  numerem
referencyjnym spraw, tj. 4/IMPAN/2018. 
c)  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Forma składanych oświadczeń i dokumentów:
 2.1 Wykonawca,  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  w  rozumieniu  Prawa

pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, zobowiązany jest złożyć  
w formie pisemnej (w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem): 
 2.1.1 ofertę (pod rygorem nieważności), 
 2.1.2 oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII. 

Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  w  formie  elektronicznej,
opatrzonych przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

 2.1.3 oświadczenia dotyczące  wykonawcy,  o  których mowa w rozdziale  VIII
część A i B, C ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2 składane są w oryginale. 

 2.1.4 Dokumenty,  o  których mowa w rozdziale  VIII  część  C  za  wyjątkiem
dokumentu  o  którym  mowa  w  ust.  2  pkt  2.2  ppkt  2.2.2,  składane  są
w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem.
Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio
wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego,  w  zakresie  dokumentów,  które  każdego  z  nich  dotyczą.
Wykonawca  zobowiązany  jest  na  każdej  stronie  takiego  dokumentu
zamieścić  adnotację  „za  zgodność  z  oryginałem”  opatrzoną  imienną
pieczątką  i  podpisem  lub  czytelnym  podpisem  osoby  uprawnionej  do
reprezentowania Wykonawcy. 

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

3. Oświadczenia  i  dokumenty  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  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. 1 ustawy
Pzp,  zostaną  złożone  w  odpowiedniej  formie  i  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ.
Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie,
jeżeli  dotrą  do  Zamawiającego  (z  zachowaniem  właściwej  formy)  przed  upływem
wyznaczonego terminu.

4. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  o  wyjaśnienie  treści
SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później  niż  do końca dnia,
w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez  rozpatrzenia.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu
składania wniosku. 

mailto:karol.czochra@impan.pl
mailto:zamowienia@impan.pl
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5. Nie  będą  udzielane  wyjaśnienia  na  zapytania  dotyczące  niniejszej  SIWZ,  kierowane
w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

6. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym czasie,  przed  upływem
terminu składania ofert,  zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Zamawiający przedłuży
termin składania ofert,  jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy
czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach.  O  przedłużeniu  terminu  składania  ofert
Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. 

7. Do  porozumiewania  się  z  Wykonawcą  w  sprawach  związanych  z  postępowaniem
upoważniony  w  sprawach  proceduralnych  jest  Pan  Karol  Czochra,  e-mail:
karol.czochra@impan.pl  

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

Rozdział XII. Termin związania ofertą
Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę w formie pisemnej (w postaci

papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem). Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad

określonych w rozdziale XV SIWZ.
4. Do formularza oferty, wypełnionego zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4

do SIWZ, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy - należy
dołączyć: 
 4.1 Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII SIWZ część A; 
 4.2 Dokument  potwierdzający  posiadanie  uprawnień  do  złożenia  (podpisania)  oferty

i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz
z  ofertą.  Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  kserokopii
poświadczonej  notarialnie  za  zgodność  z  oryginałem,  bądź  też  przez  osoby
udzielające  pełnomocnictwa.  W  przypadku,  gdy  fakt  umocowania  wynika
z  dokumentów  zawartych  w  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  bazach  danych
dostępnych  pod  określonymi  adresami  internetowymi,  Zamawiający  pobierze
samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę  dokumenty.
Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski
wskazanych  przez  Wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  Zamawiającego
dokumentów. 

 4.3 Oświadczenia  lub  dokumenty,  mające  udowodnić  Zamawiającemu,  że  realizując
zamówienie  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,
w  szczególności  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji  wykonawcy określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby
uprawnione. 

6. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany
jest  maszynopis  lub  wydruk  komputerowy).  Zaleca  się,  aby  wszystkie  zapisane  lub

mailto:karol.czochra@impan.pl
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wydrukowane  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  kolejno  ponumerowane
i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

7. Wszelkie  miejsca,  w  których  Wykonawca  naniósł  zmiany,  powinny  być  parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

8. Ofertę  wraz  ze  wszystkimi  załącznikami  należy  umieścić  w  opakowaniu  (kopercie).
Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

Instytut Matematyczny 
Polskiej Akademii Nauk

ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa 
OFERTA 

(przetarg nieograniczony) 
„Wykonanie prac remontowych w oddziale Instytutu Matematycznego Polskiej

Akademii Nauk we Wrocławiu” 
nr post.  4/IMPAN/2018

Termin składania ofert upływa w dniu 9 marca 2018 r. o godz. 14:30 
NIE OTWIERAĆ PRZED 9 marca 2018 r. godz. 15:00

9. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  otwarcie  oferty  przed  terminem,
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej,
niezależnie  od  oznakowania  wskazanego  w  pkt  8,  na  nalepce  adresowej/liście
przewozowym na opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej  musi znajdować się
obok  wskazania  adresata  co  najmniej  informacja,  że  w  przesyłce  znajduje  się
„oferta”  z  podaniem  numeru  sprawy  oraz  do  której  godziny  musi  ona  zostać
złożona (np. dostarczyć do godz. 15:30). Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń
może  skutkować  potraktowaniem  przesyłki  jako  zwykłej  korespondencji,
a  w  konsekwencji  niedostarczeniem  jej  na  miejsce  składania  ofert  w  wymaganym
terminie.  Wykonawca  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  skutki  niewłaściwego
oznakowania. 

11. Zaleca się, aby koperta (opakowanie) była opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby
można było zwrócić Wykonawcy bez otwierania: wycofaną ofertę lub ofertę złożoną po
upływie terminu do składania ofert. 

12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana
oferty  wymaga  formy  pisemnej.  Zmiany  dotyczące  treści  oferty  powinny  być
przygotowane,  opakowane  i  zaadresowane  w ten  sam sposób,  co  oferta.  Dodatkowo
opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”. 

13. Wykonawca  ma  prawo,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  wycofać  ofertę
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być
złożone w formie pisemnej. Dodatkowo do oświadczenia o wycofaniu oferty winno być
załączone pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem i/lub dokument rejestrowy (np. kopia KRS), z którego wynika
uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie.

14. Jeżeli  Wykonawca  zastrzega  w  ofercie  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest
on, w myśl art.  8 ust. 3 ustawy Pzp,  również zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Utajnione informacje powinny być
złożone  w  sposób  wyraźnie  określający  wolę  ich  utajnienia,  np.  w  oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich  poufności  –  art.  11  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  roku  o  zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

15.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Termin oraz miejsce składania ofert: 

Ofertę  w  zamkniętym opakowaniu  (kopercie)  -  opisanym jak  w  rozdziale  XIII  ust.  8
i 10 - należy złożyć do dnia 9 marca 2018 r. do godziny 14:30 w Warszawie, przy ul.
Śniadeckich  8  w  pokoju  nr 111  lub  przesłać  ww.  terminie  na  adres  Zamawiającego.
Instytut Matematyczny PAN w Warszawie jest czynny w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00-16:00. 

2. Termin oraz miejsce otwarcia ofert: 
Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w dniu  9  marca  2018  r.,  o  godzinie  15:00  w Instytucie
Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa, I piętro,
pok. nr 114. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
informacje dotyczące: 

 3.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 3.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
 3.3 ceny,  terminu  wykonania  zamówienia  (w  zakresie,  jakim  dotyczy)  i  okresu

gwarancji. 

Rozdział XV. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Wykonawca  przedstawi  całkowitą  cenę  brutto  oferty,  stanowiącą  wynagrodzenie

ryczałtowe  wykonawcy,  w  formularzu  ofertowym  stanowiącym  Załącznik  nr  4  do
SIWZ. 

2. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (dwa miejsca po przecinku)
w formie liczbowej i słownej. Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 

3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót określonych
w Załącznikach od 1a do 3e do SIWZ,

4. Cena oferty obejmuje również sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
5. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej dokumentacji, niepokazane na rysunkach

oraz pokazane na rysunkach, a nieujęte w części opisowej, winny być traktowane jakby
były ujęte w obu. 

6. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  Zamawiającego
obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.
Wykonawca  składając  ofertę  informuje  Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie
prowadzić u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
i usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,  oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w ust. 6 ostateczną cenę oferty, obliczoną
przez  Zamawiającego,  stanowi  suma  wartości  zamówienia  objęta  odwrotnym
obciążeniem podatkiem od towarów i usług (VAT) powiększona zgodnie z art. 91 ust. 3a
ustawy  Pzp,  o  wartość  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  oraz  wartości  brutto
zmówienia  nieobjęta  odwrotnym obciążeniem podatkiem od towarów i  usług (VAT).
Wyliczona  zgodnie  z  powyższym  cena  oferty,  będzie  podlegała  ocenie  w  zakresie
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kryterium „cena” (patrz Rozdział XVI - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował).

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty

 1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 1.1 cena (C) – waga 60%, 
 1.2 okres gwarancji (G) – waga 20%, 
 1.3 skrócenie terminu zakończenia robót (T) – waga 20%. 

 2 Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 2.1 Kryterium  -  Cena  (C)  -  za  to  kryterium  można  uzyskać  maksymalnie  60

punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez
Wykonawcę  w  ofercie  ceny  brutto  wykonania  zamówienia.  Ocena  punktowa  
w ramach kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cmin 
C = ---------------- x 60 pkt, gdzie:

Cbad 

Cmin – oznacza najniższą cenę zaproponowaną, 
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w ofercie badanej, 
C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”. 

 2.2 Kryterium – Okres gwarancji (G) - za to kryterium można uzyskać maksymalnie
20 punktów. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanego
przez Wykonawcę w formularzu oferty  okresu gwarancji.  Za każde wydłużenie
okresu  gwarancji  na  przedmiot  umowy  o  12  pełnych  miesięcy  w  stosunku  do
minimalnego  okresu,  wynoszącego  36  miesięcy  od  dnia  zawarcia  umowy,
wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w następujący sposób: 

proponowany okres gwarancji 
liczba punktów przyznanych

badanej ofercie 
36 miesięcy 0 pkt 
48 miesięcy 10 pkt 
60 miesięcy 20 pkt 

Wykonawca może zaproponować tylko jeden z trzech okresów gwarancji, tj.: 36
m-cy albo 48 m-cy albo 60 m-cy.  Brak wskazania lub wskazanie innego okresu
gwarancji  niż  wskazane  przez  zamawiającego  będzie  skutkować  przyznaniem
minimalnej liczby punktów.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji krótszego niż
36  miesięcy,  zostanie  uznane  za  nieodpowiadające  treści  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia,  a  oferta  zostanie  odrzucona  na  podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie
dodatkowo punktowany. 

 2.3 Kryterium - Skrócenie terminu zakończenia robót (T)
Punkty  w  tym  kryterium  zostaną  przyznane  na  podstawie  podanego  przez
Wykonawcę w ofercie terminu zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru, od dnia
protokolarnego  wprowadzenia  na  teren  budowy.  Zamawiający  wymaga,  aby
termin  zakończenia  robót  wynosił  maksymalnie  90  dni  roboczych  od  dnia
protokolarnego wprowadzenia na teren budowy. Za każdy dzień skrócenia terminu
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zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru zamawiający przyzna punktu zgodnie z
poniższa tabelą:

Termin zakończenia robót i zgłoszenia
do odbioru, od dnia protokolarnego

wprowadzenia na teren budowy

liczba punktów przyznanych
badanej ofercie 

Do 90 dni 0 pkt 
Do 85 dni 10 pkt 
Do 80 dni 15 pkt 

Do 60 dni i krócej 20 pkt 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu zakończenia robót Wykonawca
w  powyższym  kryterium  może  otrzymać  maksymalnie  20  pkt.  Zamawiający  nie
przyznaje dodatkowych punktów za realizację zamówienia w terminie krótszym niż
75 dni roboczych). Brak wskazania lub wskazanie innego terminu niż wskazane przez
zamawiającego  będzie  skutkować  przyznaniem  minimalnej  liczby  punktów.
Wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu zakończenia robót dłuższy
niż  90  dni  roboczych,  zostanie  uznane  za  nieodpowiadające  treści  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 3 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania niniejszej
SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru, tj.: 

E = C + G + T 
gdzie: 
E – całkowita liczba punktów, 
C – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena, 
G – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium okres gwarancji, 
T  –  liczba  punktów  przyznanych  badanej  ofercie  w  kryterium  skrócenie  terminu
zakończenia robót. 

Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. 
Jeżeli  w  danej  części  nie  można  wybrać  najkorzystniejszej  oferty  z  uwagi  na  to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział  XVII.  Informacje  o  formalnościach  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po
wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego

 1 Zamawiający  podpisze  umowę  z  wybranym  Wykonawcą,  z  zachowaniem  terminu
wynikającego z art. 94 ustawy Pzp. 

 2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się  
o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  żądania,  przed
podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, w tym również umowy spółki cywilnej. 

 3 Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany: 
 3.1 podać dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym wartość netto, brutto oraz

stawkę podatku VAT zgodnie z § 7 ust. 1 projektu umowy stanowiącej załącznik
nr  10  do  SIWZ.  Wartość  podanego  wynagrodzenia  musi  odpowiadać  kwocie
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podanej w ofercie lub wynikać z ewentualnych poprawek, o których mowa w art.
87 ust. 2 ustawy Pzp; 

 3.2 dopełnić formalności, o których mowa w Rozdziale III ust. 5.4. 
 3.3 wnieść zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy na  zasadach określonych

w rozdziale XVIII;
 3.4 złożyć kosztorys uproszczony z wykazem materiałów i sprzętu, w celu możliwości

rozliczania faktycznie wykonanych robót; 
 3.5 przedstawić  aktualne  (ważne)  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej

w  zakresie  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  związanej  z  przedmiotem
zamówienia, na kwotę: nie niższą niż 300 tys. zł (słownie: trzysta tysięcy złotych,
00/100).  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  aktualne  ubezpieczenie,
o którym mowa powyżej, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli
okres  ubezpieczenia  wygasa  w  trakcie  obowiązywania  Umowy,  Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu nowe ubezpieczenie w terminie nie później niż na 7
dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia. 

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy

w wysokości 5% (słownie: pięć procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie; 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach: 
 2.1 pieniądzu, 
 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
 2.3 gwarancjach bankowych, 
 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

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

3. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  wnoszenia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy w innych formach. 

4. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy wnoszone  w pieniądzu  Wykonawca
wpłaca na rachunek Zamawiającego: 

Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego.
Numer rachunku: 75 1130 1017 0020 1467 1520 0001 
z adnotacją: 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu pn.: „Wykonanie prac
remontowych  w oddziale  Instytutu  Matematycznego  Polskiej  Akademii  Nauk  we
Wrocławiu” nr post.  4/IMPAN/2018

5. W  przypadku  wniesienia  wadium  w  pieniądzu,  na  rachunek  Zamawiającego,
Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  innej  niż  pieniądz  (oryginał
dokumentu  poręczenia  lub  gwarancji)  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego
w Warszawie przy ul. Śniadeckich 8. Treść dokumentu poręczenia lub gwarancji winna
zawierać  zobowiązanie podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej  i  bezwarunkowej
wypłaty  na  rzecz  Zamawiającego  każdej  kwoty  (do  maksymalnej  wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy) po otrzymaniu  pierwszego pisemnego
żądania/wezwania  do  zapłaty  i  zawierającego  oświadczenie  o  niespełnieniu  przez
Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. 
W dokumencie  tym gwarant/poręczyciel  nie  może  uzależniać  dokonania  zapłaty  od
spełnienia przez beneficjenta (Instytutu Matematycznego PAN) dodatkowych warunków
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(np.  żądanie przesłania  wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Instytutu Matematycznego PAN, albo żądania potwierdzenia przez notariusza,
że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania
w imieniu  Instytutu  PAN,  albo  żądanie  złożenia  wezwania  np.  tylko  w formie  listu
poleconego  czy  kurierem),  albo  przedłożenia  dodatkowych  dokumentów  (oprócz
dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Instytutu
Matematycznego PAN z żądaniem zapłaty). 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonywana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego
wysokości. 

8. Zamawiający zwraca 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez  Zamawiającego  za
należycie wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione zostanie
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na roboty budowlane. 

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

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych  
w projekcie umowy, zawartym w Załączniku nr 10 do SIWZ. 

Rozdział XX. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, których przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez  zamawiającego  odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający, określa takie wymagania  

Zamawiający  określa  wymagania  zgodnie  z  zapisami  § 10  projektu  umowy  (Załącznik  
nr 10 do SIWZ). 

Rozdział  XXI.  Informacja  o  umowach  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem są
dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw
lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług,
nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu

Nie  podlegają  obowiązkowi  przedkładania  Zamawiającemu  umowy  o  podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Rozdział  XXII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, określone w
dziale VI ustawy Pzp, odnoszące się do postępowań na roboty budowlane o wartości
poniżej 5 548 000 euro, zgodnie z art. 179 i kolejnymi ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem
terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. 
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2.  Środki  ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 153 pkt 5, ustawy Pzp.

Wykaz załączników do SIWZ: 
Załącznik nr 1a Projekt budowlany (zagospodarowania terenu i projekt budowy) cz. I,
Załącznik nr 1a Projekt budowlany (elewacja i izolacja przeciwwilgociowa budynku) cz. II,
Załącznik  nr  1b  Opis  Techniczny  do  projektu  budowlanego  przyłącza  wodociągowego  i
kanalizacji sanitarnej,
Załącznik  nr  1c  Opis  Techniczny  do  projektu  budowlanego  kanalizacji  deszczowej  oraz
drenażu opaskowego,
Załącznik nr 1d Opis Techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego,
Załącznik nr 1e Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
Załącznik nr 1f Załączniki Formalno - Prawne cz. I,
Załącznik nr 1f Załączniki Formalno - Prawne cz. II,
Załącznik nr 1f Załączniki Formalno - Prawne cz. III,
Załącznik nr 1g Rysunki (od 1 do 7),
Załącznik nr 1h Rysunki remont elewacji,
Załącznik  nr  2a  Specyfikacja  techniczna  -  Docieplenie  stropodachu  z  wymianą  pokrycia
dachu oraz remont posadzek tarasów,
Załącznik  nr  2b  Specyfikacja  techniczna  robót  sanitarnych  -  Przyłącze  wodociągowe  i
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy,
Załącznik nr  2c  Specyfikacja  techniczna -  Remont elewacji  i  izolacji  przeciwwilgociowej
ścian zewnętrznych,
Załącznik  nr  3a  Przedmiar  -  Utwardzenie  drogi  dojazdowej,  docieplenie  stropodachu  z
wymiana pokrycia dachu oraz remont budynku,
Załącznik  nr  3b  Przedmiar  -  Przyłącza  wodno  -  kanalizacyjne,  drenaż  opaskowy
i odwodnienie terenu,
Załącznik  nr  3c  Przedmiar  -  Remont  elewacji  i  izolacji  przeciwwilgociowej  ścian
zewnętrznych,
Załącznik nr 3d Przedmiar – Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
Załącznik nr 3e Przedmiar - Remont elewacji.
Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta”,
Załącznik  nr  5  –  Oświadczenie  Wykonawcy  dot.  spełnienia  warunków  udziału  
w postępowaniu, 
Załącznik  nr  6  –  Oświadczenie  Wykonawcy  dot.  podstaw  przesłanek  wykluczenia  
z postępowania, 
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 8  – Wykaz wykonanych robót budowlanych, 
Załącznik nr 9 – Wykaz osób, 
Załącznik nr 10 – Projekt umowy.
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Załącznik nr 4

O F E R T A 

Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
REGON ______________ NIP _________________ 
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję: 
__________________________________________________________________________ 
Tel.________________; Faks ___________________; E-mail _______________________; 
Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 
_________________________________________ Tel. ___________________________ 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
siedziba: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 
ul. Śniadeckich 8 
00-656 Warszawa

1.  Przystępując  do  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr
4/IMPAN/2018 na  „Wykonanie  prac  remontowych  w  oddziale  Instytutu
Matematycznego  Polskiej  Akademii  Nauk  we  Wrocławiu”,  zgodnie  z  wymogami
określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  oferuję/my  realizację
przedmiotu zamówienia na poniższych warunkach: 

1.1. Cena
Uwaga: 
Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami
rachunkowości.

Wartość zamówienia netto nie 
objęta odwrotnym obciążeniem 
podatkiem od towarów i usług 
(VAT)*

…………………….……………………… zł 
( słownie: ……………………………………) 

Wartość zamówienia brutto nie 
objęta odwrotnym obciążeniem 
podatkiem od towarów i usług 
(VAT)*

…………………….……………………… zł 
( słownie: ……………………………………) 

Wartość zamówienia objęta 
odwrotnym obciążeniem podatkiem 
od towarów i usług (VAT)* (netto)1

…………………….……………………… zł 
( słownie: ……………………………………) 

Ostateczną  cenę  oferty,  obliczoną  przez  Zamawiającego,  stanowi  suma  wartości
zamówienia  objęta  odwrotnym  obciążeniem  podatkiem  od  towarów  i  usług  (VAT)

1 Wykonawca wypełnia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w Rozdziale XV SIWZ
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powiększona zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, o wartość podatku od towarów i usług
(VAT) oraz wartości brutto zamówienia nieobjęta odwrotnym obciążeniem podatkiem od
towarów i usług (VAT).

Wyliczona  zgodnie  z  powyższym  cena  oferty,  będzie  podlegała  ocenie  w  zakresie
kryterium „cena” (patrz Rozdział XVI - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował).

1.2 Oferowany okres gwarancji: …….. miesięcy. 
(Wykonawca może zaproponować tylko jeden z trzech okresów gwarancji tj.: 36 m-cy albo 48
m-cy albo 60 m-cy. Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji
wynosi  60  m-cy.)  Podanie  innego  okresu  gwarancji  będzie  skutkować  przyznaniem
minimalnej liczby punktów.

1.3 Oferowany termin termin zakończenia robót od dnia protokolarnego wprowadzenia 
na teren budowy: …… dni roboczych (maksymalnie 90 dni) 
(słownie dni: ………………………………………………………………………………..)
(Wykonawca może zaproponować tylko jeden z czterech terminów 60 dni,  80 dni,  85 dni,
 90  dni).  Podanie  innego  terminu  niż  wskazane  przez  zamawiającego  będzie  skutkować
przyznaniem minimalnej liczby punktów.
2. Podwykonawcy. 
2.1. Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału* / z udziałem* 
podwykonawcy/ów: 
Następującym podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia: 

Nazwa (firma) podwykonawcy Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy 

Uwaga – Brak wpisu i skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie
realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

2.2. Powołując się na zasoby poniższego podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, powierzymy mu wykonanie następujących
części za-mówienia*:

 Nazwa (firma) podwykonawcy (innego
podmiotu) 

Część (zakres) przedmiotu zamówienia
powierzony podwykonawcy 

Uwaga  –  Brak  wypełnienia  powyższej  tabeli  rozumiany  jest,  iż  przedmiotowe
zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców, na których zasobach
polega  Wykonawca  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu.

 3. Oświadczam/my, że: 
 3.1. Zapoznałam/em/liśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i  nie  wnoszę/nie  wnosimy  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  oraz  zdobyłam/em/liśmy
wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty;

 3.2. oferowany przeze mnie/przez nas przedmiot zamówienia spełnia warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 3.3. uważam się/uważamy się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert; 
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 3.4. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na
warunkach  zawartych  w  SIWZ  oraz  w  miejscu  i  terminie  określonym  przez
Zamawiającego; 

 4. Informacje  dotyczące  sposobu  zwrotu  wadium,  wniesionego  do  przedmiotowego
postępowania: 
 4.1.Forma, w jakiej  zostało wniesione wadium: ……………………..…, załącznik nr

…… do oferty. 

 4.2.Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, prosimy dokonać na rachunek*: 

……………………………………………………………………….………………….… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

…………..………………………………………………………………………………... 
(nr rachunku bankowego)

 
4.3.  Oryginał  gwarancji  wadialnej/poręczenia  wadialnego  proszę  odesłać  pocztą  za

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: 
..……………………………………………………………………………………. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
……………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………..……………………………………… 

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ……….… ponumerowanych stron.
Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać korespondencję: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
tel. ………………………….. faks …………………………, e-mail: ………………..………. 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

………………………………………………… tel. ……………………….

 ________________________________ 
( miejscowość, data) 

____________________________________ 
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy) 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Zamawiający: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 
ul. Śniadeckich 8 
00-656 Warszawa

Wykonawca: 
………………………………………………………..……………………….……………...… 

(nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………….………………….…… 

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy) 
……………………………………………………………………………………….…………. 

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG) 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL) 
reprezentowany przez: 

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

A. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że jest: 
- mikroprzedsiębiorstwem* 
- małym przedsiębiorstwem* 
- średnim przedsiębiorstwem* 
- innym niż ww.* 
* niepotrzebne skreślić

[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.] 

B. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp.
Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  4/IMPAN/2018 na
„Wykonanie  prac  remontowych  w  oddziale  Instytutu  Matematycznego  Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, co następuje. 

I. DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego
w rozdziale VI ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: 
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1) zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  należycie  wykonałem  co
najmniej: 
 1  umowę  (zamówienie),  którego  przedmiotem  było  wykonanie  remontu  elewacji  i

izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych o wartości 80 tys. zł brutto każda, oraz
 1  umowę  (zamówienie),  którego  przedmiotem  było:  wykonanie  przyłącza  wodno-

kanalizacyjnego, drenażu opaskowego i odwodnienia terenu, o wartości co najmniej
110 tys. zł brutto każda, oraz  

 1  umowę  (zamówienie),  którego  przedmiotem  było  wykonanie  utwardzenia  drogi
dojazdowej, wymiana pokrycia dachowego, o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto
każda.

b)  dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji  zamówienia,  które spełniają
następujące wymogi:
 dysponuję  co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  wszystkie  następujące

wymagania:
-posiada  uprawnienia  kierownika  budowy  w  robotach  budowlanych  w  specjalności
konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej oraz 
-posiadaj  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych
w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub
architektonicznej do kierowania robotami oraz 
-jest  członkiem  właściwej  izby  samorządu  zawodowego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1725);.

 dysponuję  co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  wszystkie  następujące
wymagania wymagania: 
-posiada  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych
w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane
(Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  290 ze  zm.)  w specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do
kierowania robotami, oraz 
-jest  członkiem właściwej  izby samorządu  zawodowego,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725).

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł 
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH POD-
MIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego
przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
polegam na zasobach następujących/cego podmiotów/tu*: 

Nazwa podmiotu:………………………………………………………………………….…
Adres (siedziba) podmiotu: ………………………………………………………………….
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Zakres udostępnianych zasobów ……………….……………………………………...…….……. 
(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 
Nazwa podmiotu:………………………………………………………………….………..…. 
Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………………………….….. 
Zakres udostępnianych zasobów ………………………………………………………...…….……. 
(wskazać odpowiedni zakres zasobów – np. zdolność techniczna lub zawodowa) 
* Uwaga – wymienić wszystkie inne podmioty i dla każdego odrębnie wymienić zasoby, które udostępnia on 
Wykonawcy,

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

…………………………                          …………………………….………………...……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Zamawiający: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 
ul. Śniadeckich 8 
00-656 Warszawa

Wykonawca: 
………………………………………………………..……………………….……………...… 

(nazwa Wykonawcy) 
………………………………………………………………………….………………….…… 

(dokładny adres /siedziba Wykonawcy) 
……………………………………………………………………………………….…………. 

(w zależności od podmiotu nr KRS lub CEiDG) 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

(w zależności od podmiotu NIP/PESEL) 
reprezentowany przez: 

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

I. DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  4/IMPAN/2018 na
„Wykonanie  prac  remontowych  w  oddziale  Instytutu  Matematycznego  Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, co następuje.  

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 -18, oraz pkt 20-22 ustawy Pzp, 

2) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp oświadczam, że
zobowiązuję  się  do  złożenia  na  żądanie  Zamawiającego  oświadczeń  i  dokumentów
potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania. 

3) W zakresie przesłanki wymienionej w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp oświadczam, że: 

a)  nie  brałem  udziału  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia*, 

b)  moi  pracownicy,  a  także  osoby  wykonujące  pracę  na  podstawie  umowy  zlecenia,
o  dzieło,  agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług,  nie  brali  udziału
w przygotowaniu przedmiotowego postępowania*, 

c)  brałem  udział  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia*, 

d)  moi pracownicy lub osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej  lub  innej  umowy  o  świadczenie  usług  brali  udział  w  przygotowaniu
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia*, 

Opis  okoliczności  uczestniczenia  w  przygotowaniu  przedmiotowego  postępowania  przez
Wykonawcę, jego pracowników lub innych osób: ………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………...

*niepotrzebne skreślić 
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4) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 5) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu
z postępowania na podstawie art.  24 ust.  5 pkt 1) ustawy Pzp, tj.:  w stosunku do którego
otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu
restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r.  –  Prawo restrukturyzacyjne (Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  1574,  z  późn,.  zm.)  lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje
zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd  zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.); 

5) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na
pod-stawie*:
a) art. 24 ust 1 pkt ………………… ustawy Pzp, 
b) art. 24 ust 5 pkt ………………… ustawy Pzp. 
(należy  podać  mającą  zastosowanie  podstawę  wykluczenia  spośród  wymienionych
w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.). 

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp oświadczam*, że w związku z wyżej
wskazanymi okolicznościami, podjąłem następujące środki naprawcze: 
ad a) …………………………………………………………………………………………… 
ad b) ………………………………………………………………………………………...… 
* wykreślić w przypadku braku przesłanek wykluczenia; 
Należy szczegółowo opisać podjęte środki naprawcze w załączeniu przedstawiając dowody na
to że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. 

2.  OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  ZASOBY  KTÓREGO
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/cych  podmiotu/tów,  na  których  zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu*, tj.: 
 
Nazwa podmiotu: ……………………………………………………….……………… 
Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………….……………… 
KRS / CEiDG: ………………………………………………………..…………………. 
NIP / PESEL: ……………………………………………………………………………. 
 
Nazwa podmiotu: ……………………………………………………….……………… 
Adres (siedziba) podmiotu: …………………………………………….……………… 
KRS / CEiDG: ………………………………………………………..…………………. 
NIP / PESEL: ……………………………………………………………………………. 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 ustawy Pzp oraz w ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 

* niepotrzebne skreślić. 
Należy wymienić wszystkie podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca. 
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II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Zgodnie z zapisem SIWZ rozdz. VIII lit. B pkt 2 oświadczam: 

a) że nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017, poz. 229)* 

b) należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  z  2017,  poz.  229)  i  złożę  stosowne
oświadczenie po uzyskaniu informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.*
 

*niewłaściwe skreślić . 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

…………………………                          …………………………….………………...……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Uwaga: 
Oświadczenie jest składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

…………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy) 

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

Będąc upoważnionym do reprezentowania  ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  nr  4/IMPAN/2018 na  „Wykonanie  prac  remontowych  
w  oddziale  Instytutu  Matematycznego  Polskiej  Akademii  Nauk  we  Wrocławiu”,
informuję, że*: 

a) Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz. U. Nr z 2017, poz.
229)*  z  Wykonawcami,  którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym  postepowaniu  o
udzielenie zamówienia publicznego. 

b) Wykonawca  przynależy  do  grupy  kapitałowej**  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr z 2017, poz. 229)*
łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia***: 

1. ……………………………………………………………………..…………………… 

2. ……………………………………………………………………..…………………… 

…………………………                          …………………………….………………...……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić; 
** zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
z  2017,  poz.  229) przez grupę kapitałową rozumie  się  wszystkich przedsiębiorców, który  są  kontrolowani  
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
***  wraz  ze  złożeniem  oświadczenia  o  przynależności  do  grupy  kapitałowej  Wykonawca  może  załączyć
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
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Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………………………………..

             (nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Będąc upoważnionym do reprezentowania  ww. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia  publicznego  nr  nr  4/IMPAN/2018  na  „Wykonanie  prac  remontowych  
w  oddziale  Instytutu  Matematycznego  Polskiej  Akademii  Nauk  we  Wrocławiu”
potwierdzając spełnienie warunku, który został wskazany w Rozdziale VI. ust 1 pkt 1.3 ppkt
1.3.2  SIWZ, oświadczam/y że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonaliśmy co najmniej następujące roboty budowlane:

L.p.
Nazwa

zamówienia
(umowy)

Wartość
zamówienia

(roboty
budowlanej)

brutto**

Czas realizacji
Nazwa i adres

Zamawiającego
Zakres zamówienia
(roboty budowlanej)

Początek 
(dd.mm.rr)

Zakończenie
(dd.mm.rr)

1.

robota budowla, której
przedmiotem było:
wykonanie remontu
elewacji i izolacji

przeciwwilgociowej ścian
zewnętrznych o wartości

co najmniej 80 tys. zł
brutto,

TAK/NIE*
…. ….. ….. ….. …… ….. ……..

2.

robota budowlana, której
przedmiotem było:

wykonanie przyłącza
wodno-kanlizacyjnego,
drenażu opaskowego i
odwodnienia terenu o

wartości co najmniej 110
tys. zł brutto,
TAK/NIE*

…. ….. ….. ….. …… ….. ……..

3.

Robota budowlana której
przedmiotem było:
utwardzenie drogi

dojazdowej, wymiana
pokrycia dachowego, o
wartości co najmniej 50
tys. zł brutto, których 

TAK/NIE*
…. ….. ….. ….. …… ….. ……..

Załączniki do WYKAZU:
(Dowody, o których mowa w Rozdziale VI dział C ust. 1 pkt 2)  SIWZ.
1. ………………………………………………………………………………………….

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

          (miejscowość, data)                                            (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: 
W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych) wykonawca winien podać w ich wartość
tylko w zakresie już zrealizowanym.
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Załącznik nr 9 do SIWZ

……………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy) 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZĄC 
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

tj. skierowanych przez wykonawcę do wykonania zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia,  niezbędnych  do  wykonania
zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku
wskazanego rozdziale VI. ust. 1 pkt 1.3. ppkt 1.3.3 SIWZ. 

Lp. Potwierdzenie spełnienia wymagań z podaniem
numerów dokumentów potwierdzających status

osoby

Imię Nazwisko osoby Informacja o podstawie
dysponowania osobą

1 -posiada  uprawnienia  kierownika  budowy w robotach
budowlanych  w  specjalności  konstrukcyjno  -
budowlanej  lub  architektonicznej  nr  ……………….
oraz 
-posiadaj  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych
funkcji  technicznych  w  budownictwie  w  rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz .U.
z  2016  r.,  poz.  290  ze  zm.)  w  specjalności
konstrukcyjno  –  budowlanej  lub  architektonicznej  do
kierowania robotami nr …………………… oraz 
-jest  członkiem  właściwej  izby  samorządu
zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa  oraz  urbanistów (Dz.  U.  z  2016  r.,poz.
1725) nr wpisu ………………………..;.

2 -posiada  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych
funkcji  technicznych  w  budownictwie  w  rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r., poz. 290 ze zm.) w specjalności instalacyjnej w
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  do
kierowania robotami nr ……………………..., oraz 
-jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  15  grudnia  2000  r.
o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.  z  2016  r.,poz.
1725) nr wpisu ………………………..

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

          (miejscowość, data)                                            (Imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 10 do SIWZ

Projekt 
UMOWA nr ………………………………. 

zawarta w dniu ...………….....…….... r. w Warszawie pomiędzy

Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-656) przy
ul.  Śniadeckich  8,  zarejestrowanym  w Rejestrze  Instytutów Naukowych Polskiej  Akademii
Nauk pod numerem rejestru RIN-III-18/89, NIP: 525-000-88-67 zwanym dalej Zamawiającym,
którego reprezentuje:
dr hab. Joanna Rencławowicz – Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
a
…………………………………………. z siedzibą ……………………………………...……
przy  …………………………...,  zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym
dla…………………………………., Nr  KRS: …………………...,  NIP: …………………
……………………………...
zwanych w dalszej treści Umowy łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

Niniejsza Umowa zawarta  została  z  Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego
przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, nr 4/IMPAN/2018 na „Wykonanie prac remontowych w oddziale Instytutu
Matematycznego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”, na podstawie przepisów ustawy z
dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.,  
poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”. 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem  Umowy  jest  wykonanie  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych,
polegających  na  wykonaniu  prac  remontowych  w oddziale  Instytutu  Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, zwanych dalej „robotami”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w ust. 1,
zgodnie  z  niniejszą  Umową,  szczegółowym  opisem  przedmiotu  zamówienia,
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  stanowiącymi  załączniki  nr  od  1a  do  3e  do  SIWZ  i  załączoną  ofertą,
stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy. 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  przed  podpisaniem  Umowy  zapoznał  się  z  warunkami
lokalizacyjnymi robót, dokumentacją projektową i treścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia  oraz,  że  posiadane  informacje  są  wystarczające  do  realizacji  przedmiotu
Umowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 
1) odbiór terenu robót od Zamawiającego w terminie i w sposób określony w § 3 ust. 2

Umowy; 
2) wykonywanie robót zgodnie z Umową, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

i  ofertą Wykonawcy, a także zaleceniami Zamawiającego, warunkami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
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3) zapewnienie  wykonania  i  kierowania  robotami,  objętymi  niniejszą  Umową,  przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

4) zapewnienie  dostaw  urządzeń  i  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
Umowy; 

5) zapewnienie transportu materiałów, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 
6) zabezpieczenie terenu robót  pod względem bezpieczeństwa i  organizacji  ruchu oraz

przed  innymi,  ujemnymi  skutkami  oddziaływania  w  trakcie  robót,  zgodnie
z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  wymaganiami  specyfikacji
technicznych, ze starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności; 

7) zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc
składowania  materiałów,  zgodnie  z  przepisami  oraz  wymaganiami  specyfikacji
technicznych; 

8) informowanie  Zamawiającego  o  terminie  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  lub
zanikających; 

9) prowadzenie na bieżąco dziennika robót,
10) zgłoszenie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

3. W przypadku urządzeń i materiałów, dla których podano konkretną nazwę producenta,
Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  urządzeń  i  materiałów  równoważnych,
o parametrach nie gorszych od podanych (po akceptacji Zamawiającego).  Wykonawca
przed  dostarczeniem  i  zamontowaniem  urządzeń  i  materiałów  przedstawi
Zamawiającemu  informacje  (w  szczególności  karty  katalogowe,  atesty,  aprobaty,
certyfikaty  lub  próbki)  umożliwiające  ocenę,  czy  proponowane  przez  Wykonawcę
urządzenia  i  materiały  spełniają  wymagania  określone  w  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i szczegółowym opisie
przedmiotu  zamówienia.  Wszelkie  przedstawiane  dokumenty  muszą  być  sporządzone
w języku polskim, a w przypadku, gdy będą sporządzone w języku obcym – Wykonawca
dołączy do oryginalnego tekstu tłumaczenie na język polski. 

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  materiałów  zastosowanych  do
wykonania przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  jedynie  materiały  posiadające  atesty,  aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności lub właściwości użytkowe, wymagane przez
odpowiednie przepisy. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do
zastosowania  przy  realizacji  i  wycenie  przedmiotu  zamówienia  muszą  posiadać,  co
najmniej taką wartość techniczną, użytkową i estetyczną, jakiej wymagał Zamawiający
w załącznikach do Umowy, określonych w ust. 3 oraz muszą, zgodnie z prawem, być
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
z zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego,  w tym w zakresie  bezpieczeństwa
i przeciwpożarowymi.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  zatrudnieni  pracownicy  realizujący  przedmiot  Umowy
(wykonujący  roboty)  posiadają  aktualne  zaświadczenia  lekarskie  bez  przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy oraz szkolenie bhp i ppoż.

8. Wykonawca na 3 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy przekaże
Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji  przedmiotu Umowy. Wykaz
powinien zawierać następujące dane: 
1) imię i nazwisko,
2) nr PESEL,
3) imię ojca.  

9. Prace  będą  wykonywane  w  czynnym  obiekcie.  Prowadzenie  ich  będzie  możliwe  od
poniedziałku do soboty, w godz. 06:00 – 22:00, z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym
natężeniu hałasu powinny być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 –
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20:00.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przerwania  pracy  Wykonawcy
wykonywanej w godzinach pracy (tj.  w godz. 8.00 - 16.00), w przypadku wystąpienia
nadmiernego natężenia hałasu. Przerwa w pracy Wykonawcy na życzenie Zamawiającego
powyżej łącznej liczby 8 godzin lub spowodowana siłą wyższą może być podstawą do
przedłużenia terminu wykonania Umowy. 

10. W trakcie trwania robót Wykonawca zapewni kontener na odpady demontażowe i gruz.
11. Wykonawca  zapewni  utylizację  odpadów,  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu

Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
12. Wykonawca  zapewni  porządek  na  terenie  robót  oraz  utrzymanie  terenu  robót

w należytym stanie, w tym wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 
13. Po  zakończeniu  robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uporządkować  teren  robót  oraz

drogi komunikacyjne, usunąć wszelkie materiały pochodzące z demontażu. 
14. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  Umowy  z  najwyższą  starannością,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
15. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  oraz  następstwa

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku
z prowadzonymi robotami. 

16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie  tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

17. Wymóg, określony w ust. 16, dotyczy pracowników fizycznych, wykonujących czynności
bezpośrednio związane z przedmiotem zamówienia, polegające na montażu lub instalacji
elementów, składających się na przedmiot zamówienia. 

18. Zatrudnienie  przy  realizacji  zamówienia  powinno  trwać  w  okresie  realizacji  robót,
a  w przypadku  rozwiązania  stosunku  pracy  przez  zatrudnianą  osobę/osoby  lub  przez
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca/podwykonawca obowiązany
będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby/osób. 

19. W przypadku niezatrudnienia osób na zasadach opisanych powyżej, Wykonawca będzie
zobowiązany  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kary  umownej  na  zasadach  określonych
w § 9 Umowy. 

20. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób zatrudnionych, który
Wykonawca dostarczył,  zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia,  przed podpisaniem Umowy, Wykonawca dostarczy,  najpóźniej
w  dniu  rozpoczęcia  pracy  przez  nowego  pracownika,  zmieniony  wykaz  wraz
z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą.

21. Na  potrzeby  kontroli  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  wymagań,
o  których  mowa  w  art.  29  ust.  3a  ustawy,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy/
podwykonawcy prowadzenia  ewidencji  obecności  wszystkich  pracowników,  o  których
mowa w ust.  16.  Zamawiający  na  każdym etapie  realizacji  Umowy uprawniony  jest
do  kontrolowania,  czy  osoby  wykonujące  czynności  wskazane  w  ust.  17,  pozostają
w  stosunku  pracy  z  Wykonawcą  lub  podwykonawcą.  Na  żądanie  Zamawiającego,
Wykonawca  zobowiązany  będzie  niezwłocznie  udokumentować  fakt  zatrudniania  na
podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów
o pracę,  kopie druku ZUS RCA, kopie/wydruk ewidencji  obecności pracowników lub
inne dowody, o które zawnioskuje Zamawiający. Wykonawca przedstawiając dokumenty
powinien  przekazać  je  w  sposób  nienaruszający  przepisów  dot.  ochrony  danych
osobowych (tj.  dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które
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nie  są  niezbędne  do  potwierdzenia  formy  zatrudnienia  np.  w  zakresie  adresu  osoby
fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 

§ 3 
Termin wykonania robót 

1. Termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru: ….. dni roboczych (maksymalnie 90
dni roboczych) od dnia protokolarnego wprowadzenia na teren robót.

2. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren robót w terminie 4 kwietnia 2018 r. 
3. O  gotowości  do  wprowadzenia  na  teren  robót  Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę

faksem  lub  elektronicznie  w  terminie  2  dni  roboczych  przed  dniem  protokolarnego
wprowadzenia na teren robót. 

4. Niezwłocznie po rozpoczęciu robót  Wykonawca zobowiązuje się  dokonać stosownego
wpisu do dziennika robót. 

5. Termin  wykonania  przedmiotu  Umowy  uważa  się  za  zachowany,  jeżeli  przed  jego
upływem Zamawiający dokona jego odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Termin wykonania przedmiotu Umowy obejmuje również procedurę odbioru,  o której
mowa w § 4 Umowy, tak więc Wykonawca powinien uwzględnić, między innymi, czas na
weryfikację  wykonania  przedmiotu  Umowy przez  Zamawiającego,  czas  potrzebny  na
uwzględnienie zastrzeżeń Zamawiającego (jeżeli  wystąpią)  i  ponowną weryfikację,  po
usunięciu zastrzeżeń. 

7. Po zakończeniu całości robót, Strony spiszą protokół odbioru końcowego, który będzie
określał m. in. datę rozpoczęcia okresu gwarancji. 

8. Podpisany przez Strony, bez zastrzeżeń, protokół odbioru końcowego jest dokumentem
potwierdzającym przyjęcie wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 4 
Postanowienia dotyczące odbioru przedmiotu Umowy 

1. Odbiór  końcowy  przedmiotu  Umowy  zostanie  zgłoszony  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę  w  formie  pisemnej  na  5  dni  przed  terminem  odbioru.  Odbiór  końcowy
zostanie dokonany po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy. 

2. Odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokonają: 
1) w imieniu Zamawiającego, co najmniej jedna z osób, wymienionych w § 14 ust. 1
Umowy, 
2)  w  imieniu  Wykonawcy,  co  najmniej  jedna  z  osób,  wymienionych  w §  14  ust.  2
Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7. 

3. Najpóźniej  na  5  dni  roboczych  przed  planowanym  terminem  odbioru  końcowego
przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  komplet  dokumentów,
wymaganych prawem budowlanym, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym między innymi: 
1)  dokumenty  (deklaracje,  certyfikaty,  atesty,  aprobaty)  potwierdzające  prawidłowość
wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, materiałów i osprzętu, 
2) dziennik robót i oświadczenie osoby wskazanej w § 14 ust. 2 Umowy o zgodności
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
3) dokumentację powykonawczą z wyraźnie naniesionymi zmianami, w przypadku ich
wystąpienia wg poszczególnych branż w jednym egzemplarzu tradycyjnym (papierowym)
i jednym elektronicznym (pdf, doc, xls albo dwg), 
4) gwarancje dostawców, 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, winny być przedłożone w formie oryginałów lub
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w § 14. ust. 2 Umowy.
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5. Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia
gotowości  do  odbioru,  zaakceptuje  zgłoszony  przedmiot  Umowy lub  zgłosi  do  niego
zastrzeżenia, odnotowując to w protokole odbioru. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń,
Wykonawca uwzględni je i ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiot Umowy do
odbioru. W takiej sytuacji Zamawiający dokona ponownej oceny i odbioru na zasadach
opisanych w zdaniu pierwszym. 

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zlecenia  wykonania  badań  w  sytuacji
zastosowania  materiałów  lub  wykonanych  robót  budowlanych,  co  do  których  ma
podejrzenie,  że  nie  spełniają  wymogów jakościowych.  W sytuacji,  gdy  potwierdzone
zostaną zastrzeżenia odnośnie braku spełnienia wymogów jakościowych, Wykonawca jest
zobowiązany do poniesienia kosztów wykonanych badań. 

7. Stwierdzenie  istnienia  w trakcie  odbioru  końcowego  usterek  niemających  wpływu na
funkcjonowanie  budynku  nie  wstrzymuje  odbioru  końcowego  i  podpisania  protokołu
odbioru końcowego. 

8. Jeżeli  w toku odbioru,  opisanego w niniejszym paragrafie,  zostaną  stwierdzone wady
nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 
1) zażądać ponownego wykonania części przedmiotu Umowy objętej wadą, lub 
2)  dokonać  odbioru  obniżając  Wykonawcy  wynagrodzenie  stosownie  do  utraconej
wartości  użytkowej  lub  technicznej,  zachowując  prawo  naliczenia  Wykonawcy
zastrzeżonych kar umownych, lub
3) odstąpić od Umowy.

§ 5 
Ubezpieczenie 

1. Przez  cały  okres  obowiązywania  Umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej,  związanej  z  przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie
i mieniu osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych 00/100). 

2. Jeżeli okres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, wygasa w trakcie obowiązywania
Umowy,  Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu nowe ubezpieczenie  w terminie  nie
później  niż  na  7  dni  kalendarzowych  przed  dniem  wygaśnięcia  dotychczasowego
ubezpieczenia. 

3. W  przypadku  braku  ubezpieczenia  OC  potwierdzonego  polisą,  Zamawiający  może
wstrzymać prowadzenie robót do czasu jego przedstawienia, bez możliwości przedłużenia
terminu wykonania prac,  określonego w § 3 ust.  1  Umowy lub odstąpić  od Umowy.
Odstąpienie  od  Umowy  z  przyczyn,  o  których  mowa  w  niniejszym  ustępie,  stanowi
rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 6 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 
1) protokolarne wprowadzenie na teren robót; 
2) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy; 
3) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia; 

2. Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy,  na  czas  realizacji  przedmiotu  Umowy,  bezpłatne
korzystanie z wody i energii elektrycznej. 

3. W przypadku konieczności  zajęcia  stanowiska w kwestii,  od której  zależy wykonanie
prac, Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 4 dni
roboczych  od  dnia  otrzymania  pisemnego  lub  przekazanego  za  pośrednictwem faksu
wezwania Wykonawcy. 
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4. Zamawiający jest  uprawniony do bieżącej  kontroli  realizacji  zobowiązań Wykonawcy,
wynikających  z  niniejszej  Umowy,  a  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy
umożliwiającej przeprowadzenie Zamawiającemu kontroli. 

§ 7 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają  całkowitą  wartość umowy na kwotę  ………. zł  (słownie:  …………),
w  tym  wynagrodzenie  Wykonawcy  w  kwocie  ………..  netto  oraz  podatek  VAT
w  wysokości  …….,  przy  czym  podatek  VAT  zostanie  rozliczony  zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym – w przypadku zaistnienia przesłanek określonych
odrębnymi przepisami – w ramach odwrotnego obciążenia.. 

2. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zostanie  dokonana  na  podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  faktury  VAT  jest  protokół  odbioru
końcowego przedmiotu Umowy, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  wszystkie  koszty
niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  Umowy,  w  tym  również  koszty  użycia  narzędzi
niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  Umowy,  robót  tymczasowych  i  prac
towarzyszących, a także zabezpieczenia terenu robót,  utrzymania porządku, czystości,
transportu  materiałów  i  odpadów,  utylizacji  odpadów,  przeniesienia  autorskich  praw
majątkowych  oraz  koszty  uzyskania  niezbędnych  danych,  opinii,  uzgodnień,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zamawiający  dokona  zapłaty  wynagrodzenia  przelewem  na  rachunek  bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia
doręczenia faktury, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana
przedstawieniem  przez  niego  dowodów  potwierdzających  zapłatę  wymaganego
wynagrodzenia  podwykonawcy/om lub  dalszym podwykonawcom.  Za  termin  zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że w ofercie ujął wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktur VAT dla Zamawiającego: 
1) oświadczeń złożonych na druku, którego wzór określa załącznik nr 5 do Umowy

oraz dowodów zapłaty, potwierdzających, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty wykazane
w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

2) oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców złożonych
na druku, którego wzór określa załącznik nr 6 do Umowy potwierdzających, że na
dzień  wystawienia  faktury  VAT  dla  Zamawiającego  otrzymali  od  Wykonawcy
całość  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  zawartych  z  Wykonawcą  umów i  nie
zgłaszają  roszczeń  finansowych  do  Wykonawcy  oraz  Zamawiającego  za  roboty
wykazane w protokole odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 

3) oświadczenia  Wykonawcy,  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,
o których mowa w pkt  1  i  2,  powinny zawierać  opis  robót  i  zestawienie  kwot
należnych  podwykonawcom i  dalszym podwykonawcom,  a  do  oświadczeń  tych
winny  zostać  dołączone  dokumenty  potwierdzające  uprawnienie  osób,  które  je
złożyły do reprezentowania podmiotów, w których imieniu oświadczenia te zostały
złożone. 

8. Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  wynikających  z  Umowy,  bez
uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. 

9. W przypadku uchylenia się  od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  zamówienia  na  roboty
budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
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przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z  oryginałem kopii  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy lub
usługi. 

11. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9
w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  poinformowania  o  tym  Wykonawcy.
W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) 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

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

12. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, a także w przypadku określonym w ust. 11 pkt
2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  udziela  ……..  miesięcznej  gwarancji  na
wykonany przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. 
3. Gwarancja oraz rękojmia rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Strony protokołu

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przez okres równy okresowi

gwarancji. 
5. Niezależnie  od  wykonywania  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi,  Zamawiający

może  żądać  naprawienia  szkody  na  zasadach  ogólnych,  chyba  że  szkoda  jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek
w  terminie  do  14  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  zgłoszenia  przesłanego  przez
Zamawiającego  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:………………………………….
Istnienie wad i usterek stwierdza się protokolarnie. 

7. W  przypadku,  gdy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  nie  jest  możliwe
dotrzymanie  terminu,  o  którym mowa  w ust.  6,  może  on  zostać  przedłużony  przez
Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 lub terminu ustalonego w
sposób,  określony  w  ust.  7,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  usunięcia  wad
i usterek na koszt Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych i do
odszkodowania  uzupełniającego,  ewentualnie  zlecenia  usunięcia  tych  wad  i  usterek
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 9 
Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy ponad termin,
określony w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umową w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto,  określonego w § 7 ust.  1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
kalendarzowy opóźnienia. 

2. W  przypadku  opóźnienia  w  usunięciu  wad  w  przedmiocie  Umowy,  ujawnionych
w  trakcie  jego  odbioru,  Wykonawca  zapłaci  karę  umową  w  wysokości  0,5  %
wynagrodzenia brutto,  określonego w § 7 ust.  1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień
kalendarzowy opóźnienia, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie
wad. 

3. W przypadku odstąpienia  od Umowy przez  Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  naliczenia  kary  umownej
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  50%  kwoty
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników
wykonujących  roboty  na  umowę  o  pracę  w  rozumieniu  Kodeksu  pracy)  za  każdy
miesiąc w okresie realizacji Umowy, w którym nie dopełniono wymogu określonego w
§ 2 ust. 16 Umowy – za każdą niezatrudnioną osobę. 

5. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia ponad
termin, o którym mowa w § 8 ust. 6 Umowy lub ustalony zgodnie z § 8 ust. 7 Umowy. 

6. W przypadku  opóźnienia  w  dostarczeniu  Zamawiającemu  nowej  polisy  w  terminie,
o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień kalendarzowy opóźnienia. 

7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe
w wyniku działania siły wyższej. 

8. W przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną
w wysokości  2  % nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia  brutto  za  każdy dzień
kalendarzowy  nieterminowej  zapłaty,  a  w  przypadku  braku  zapłaty  wynagrodzenia
należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10  %  niewypłaconego  wynagrodzenia
brutto. 

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie
złotych: jeden tysiąc) za każdy przypadek: 
1) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  projektu  umowy

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; 
2) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a także jej zmiany; 
3) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  lub

w przypadkach, o których mowa w §10 ust. 5 pkt 5 Umowy; 
4) realizowania  robót  z  udziałem  podwykonawcy  na  podstawie  niezaakceptowanej

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
10. Łączna  suma  naliczonych  Wykonawcy  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  40  %

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 
11. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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12. Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 10 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy zamówienia,  objęty niniejszą
Umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców
(niepotrzebne skreślić). 

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się,  na zasadach określonych w art.  25a ust.  3 ustawy,  w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy,  jest
…………….………… 2

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  realizacji  części  zamówienia  przez
podwykonawców, którzy nie zostali  wskazani przez Wykonawcę w ofercie.  W takim
przypadku Wykonawca jest  zobowiązany,  przed powierzeniem realizacji  danej  części
zamówienia podwykonawcy/om, uzyskać zgodę Zamawiającego. 

4. W przypadku zlecenia części robót podwykonawcy: 
1) Wykonawca,  zlecając  roboty  podwykonawcom,  zobowiązany  jest  do

przestrzegania przepisów, wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego; 

2) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez
podwykonawców lub zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy; 

3) Jeżeli  następuje  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  i  dotyczy  ona
podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach
określonych w art.  25a ust.  3  ustawy,  w celu wykazania spełniania  warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a tej ustawy, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie  spełnia  je  w stopniu nie  mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) Podmiot,  który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; 

5) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  prace,  zaniechania,
uchybienia,  jakość  i  terminowość  prac  podwykonawcy,  jego  przedstawicieli
i  pracowników, a  także  ponosi  pełną  odpowiedzialność wobec Zamawiającego
i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę
urządzeń  i  wyposażenia  znajdujących  się  na  terenie  robót,  objętym  realizacją
Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę. 

5. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca: 
1) ma  obowiązek  określić  szczegółowo  przedmiot  umowy,  wynagrodzenie  oraz

zasady i termin zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy  nie  może  być  dłuższy  niż  14  dni  kalendarzowych  od  dnia
doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie robót
budowlanych; 

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę części wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
jeżeli  jest  ono  należne  w  częściach,  od  zapłaty  przez  podwykonawcę
wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane dalszym podwykonawcom; 

2

Zapisy ust. 2 mają zastosowanie w przypadku wskazania w ofercie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust.1 ustawy



40

3) ma  obowiązek  uzależnić  obowiązek  zapłaty  całości  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy  po  wykonaniu  całości  robót  budowlanych  od  zapłaty  przez
podwykonawcę  wynagrodzenia  za  wykonane  roboty  budowlane  dalszym
podwykonawcom; 

4) ma  obowiązek  przewidzieć  zobowiązanie  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektów umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami
potwierdzającymi  uprawnienie  osób,  które  będą  te  umowy  podpisywać  do
reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy na ich zawarcie,
przynajmniej  10  dni  kalendarzowych  przed  dniem  ich  podpisania,  a  także
obowiązek  przedłożenia  Zamawiającemu  podpisanych  umów  najpóźniej
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich podpisania; 

5) nie może wprowadzić postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od

zapłaty  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b) uzależniających  zwrot  podwykonawcy  przez  Wykonawcę  kwot
zabezpieczenia  ustanowionego  przez  podwykonawcę  od  zwrotu  przez
Zamawiającego  Wykonawcy  udzielonego  przez  niego  zabezpieczenia
wykonania Umowy, 

c) ustalających  wynagrodzenie  podwykonawcy  w  wysokości  wyższej  od
wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  od  Zamawiającego  za
powierzony do realizacji zakres robót. 

6. Przed  zawarciem  umowy  z  podwykonawcą  robót  budowlanych,  Wykonawca  jest
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu umów, które będą zawierane 
z podwykonawcami wraz z zakresem prac podlegających zleceniu, a także dokumentów
potwierdzających  uprawnienie  osób,  które  będą  te  umowy  podpisywać  do
reprezentowania  stron  tych  umów.  Zamawiający  ma  4  dni  robocze  od  dnia
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na zgłoszenie
w formie pisemnej zastrzeżeń. 

7. Wykonawca  ma  obowiązek  do  każdorazowego  przedkładania  Zamawiającemu,
w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia,  poświadczonego  za  zgodność
z  oryginałem,  odpisu  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  z  wyłączeniem  umów,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości niższej niż 0,5% kwoty brutto,
o  której  mowa  w  §  7  ust.  1  Umowy.  Zamawiający  może  w  terminie  10  dni
kalendarzowych od przedłożenia umowy zgłosić do niej sprzeciw. W przypadku umów
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający może
wnieść sprzeciw, jeżeli wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia są dłuższe niż
14 dni kalendarzowych. 

8. Obowiązki  Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w ust.  5 -  7,
odnoszą się odpowiednio do zmian ich treści. 

9. Wykonawca  ma  obowiązek  informowania  Zamawiającego  o  wszystkich  dokonanych
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją Umowy. 

10. Wykonawca  ma  obowiązek  terminowego  regulowania  płatności  na  rzecz
podwykonawców za wykonane roboty, objęte niniejszą Umową. 

11. Wymogi  odnoszące  się  do  Wykonawcy  i  podwykonawców,  określone  w ust.  2  -  7,
stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

12. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  przedstawi  dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

13. Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec podwykonawcy,  o  którym mowa w ust.  12
zachodzą  podstawy  do  wykluczenia,  Wykonawca  zobowiązuje  się  zastąpić  tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia podwykonawcy. 
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14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1,  w  celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

§ 11 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w kwocie odpowiadającej 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1
Umowy, tj. kwotę.................... zł (słownie:..................................... 00/100). 

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

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu

Umowy i uznania przez Zamawiającego, że został on należycie wykonany; 
2) 30  % kwoty  zabezpieczenia  –  nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu

rękojmi/gwarancji za wady. 
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w innej formie

niż  w  pieniądzu,  Wykonawca  ma  obowiązek  najpóźniej  na  dzień  przystąpienia  do
odbioru  końcowego  przedmiotu  Umowy  wnieść  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu
rękojmi i gwarancji w kwocie odpowiadającej 30 % wysokości zabezpieczenia. 

§ 12 
Prawa autorskie 

1. Wszelka  dokumentacja  wytworzona i  przekazana Zamawiającemu przez  Wykonawcę
w związku z  realizacją  przedmiotu  Umowy,  podlega  ochronie  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 666, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów sporządzanych lub sporządzonych w ramach realizacji  przedmiotu  Umowy.
Prawa  te  nie  są  ograniczone  prawami  osób  trzecich.  Wykonawca  przenosi  na
Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, całość praw
autorskich – wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
autorskich praw zależnych do wszystkich utworów sporządzonych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy, na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  –  wytwarzania  określoną  techniką

egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) obrotu  oryginałem  lub  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  -
wprowadzenie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

3) rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  2,  w  tym
publicznego  wystawiania,  wyświetlania,  odtwarzania,  a  także  publicznego
udostępniania  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego  dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) używania,  zamieszczania,  powielania,  udostępniania,  rozpowszechniania
i  przekazywania  osobom trzecim utworu (również  po  dokonaniu  jego zmiany,
modyfikacji lub opracowania); 

5) wykonywania robót budowlanych, usług i dostaw; 
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6) udostępniania dokumentacji podmiotom trzecim;
7) wielokrotnego  użycia  przez  Zamawiającego  lub  przez  inne  jednostki  Skarbu

Państwa do celów ewentualnej rozbudowy i przebudowy inwestycji zrealizowanej
na podstawie dokumentacji lub do innych inwestycji; 

8) korzystania  i  używania  utworów w innym zakresie  wprost  nie  wymienionym,
a  potrzebnym  do  realizacji  celu  dla  jakiego  jest  wykonywana  dokumentacja,
w szczególności w zakresie potrzebnym do prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  i  realizacji  robót  budowlanych
i korzystanie z efektu robót budowlanych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do modyfikacji utworu i wprowadzania w nim
zmian, w tym za pośrednictwem osób trzecich, a także do stworzenia innego utworu. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, odnosi się zarówno do
projektów utworów, jak i do ich postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia utworu
przez  Zamawiającego  i  nie  jest  ograniczone  pod  względem celu  rozpowszechniania
utworu,  ani  też  pod  względem  czasowym czy  terytorialnym,  a  prawa  te  mogą  być
przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. Przeniesienia praw autorskich
obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach dokonywane przez Wykonawcę.

5. Wykorzystanie utworu na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji może
nastąpić w następujących formach: 
1) wydanie  w  postaci  papierowej  i  w  wersji  elektronicznej,  multimedialnej,

samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów; 
2) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych

podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów; 
3) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik, w tym

plastycznych i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji,
czcionek, kadrowania i innych; 

4) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in.
na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów; 

6. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  nieodwołalnie  do  wykonywania  w  imieniu
twórców autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do: 
1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu; 
2) decydowania  o nienaruszalności  formy i  treści  utworu oraz  do  ich  rzetelnego

wykorzystania (integralność); 
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu. 

7. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  w  przypadku  wystąpienia  konieczności  korzystania
z  utworów  na  innych  niż  wymienione  powyżej  polach  eksploatacji,  przeniesie  na
Zamawiającego prawa autorskie do utworów powstałych w ramach Umowy, w drodze
osobnej umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy i zakres
praw, jakie nabywa do niego Zamawiający na podstawie Umowy, nie narusza własności
intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych ani innych praw osób trzecich,
w tym praw twórców poszczególnych części dokumentacji. 

9. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  wykonując  przedmiot  Umowy  nie  naruszy  praw
majątkowych osób trzecich,  a  wytworzone utwory  są  w stanie  wolnym od obciążeń
prawami osób trzecich. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
wykonanego  przedmiotu  Umowy,  a  w  szczególności  za  ewentualne  roszczenia  osób
trzecich  wynikające  z  naruszenia  praw  własności  intelektualnej,  w  tym  za
nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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11. W przypadku  zgłoszenia  przez  osobę  trzecią  jakichkolwiek  roszczeń  w  stosunku  do
przedmiotu Umowy, Zamawiający dołoży należytej staranności w powiadomieniu o tym
fakcie Wykonawcy. 

12. Jeżeli  Zamawiający  poinformuje  o  roszczeniach  osób  trzecich  zgłaszanych  wobec
Zamawiającego w związku z  przedmiotem Umowy,  Wykonawca zobowiązuje  się  na
własny koszt podjąć działania mające na celu zażegnanie sporu, w tym poprzez zapłatę
należnego odszkodowania. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się wstąpić
do postępowania  w charakterze  strony pozwanej,  a  w razie  braku takiej  możliwości
wystąpi  z  interwencją   uboczną  po  stronie  Zamawiającego.  W  takim  wypadku
Wykonawca  zobowiązuje  się  pokryć  koszty  zastępstwa  procesowego  zasądzone  od
Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej przez sąd. 

13. Ponadto,  jeżeli  wskutek  orzeczenia  sądu,  Zamawiający  nie  będzie  mógł  korzystać
z przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie – na swój koszt i ryzyko – zmodyfikuje
przedmiot Umowy albo wymieni go na nowy, w taki sposób, by nie naruszał praw osób
trzecich. 

14. Strony  niniejszym  zgodnie  potwierdzają,  że  żadne  z  powyższych  postanowień  nie
wyłącza  możliwości  dochodzenia  przez  Zamawiającego  odszkodowania  na  zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających
z innych ustaw. 

15. Zapłata wynagrodzenia,  o którym mowa w § 7 ust.  1 Umowy, wyczerpuje w całości
roszczenia  Wykonawcy  z  tytułu  przeniesienia  na  Zamawiającego  autorskich  praw
majątkowych do przedmiotu Umowy. 

16. Założenia  lub  dane  wyjściowe  nie  będące  danymi  ogólnodostępnymi  uzyskane  od
Zamawiającego podczas  realizacji  przedmiotu Umowy są własnością  Zamawiającego
i nie mogą być udostępnione osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

17. Rozwiązanie  lub  odstąpienie  od  Umowy  wskutek  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca,  jest  równoznaczne z  wyrażeniem zgody  przez  Wykonawcę  na  zlecenie
przez  Zamawiającego  kontynuowania  prac  projektowych  z  wykorzystaniem
wykonanych  rozliczonych  części  dokumentacji  –  innemu  podmiotowi.  W  takim
przypadku postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio. 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje
prawo  odstąpienia  od  Umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili  zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może
zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu
publicznemu. 

2. Zamawiający ponadto zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach,
gdy: 
1) Wykonawca nie odebrał terenu robót w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 2

kwietnia 2018 r, 
2) Wykonawca nie rozpoczął  robót bez uzasadnionej  przyczyny w terminie 5 dni

kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót, 
3) Wykonawca przerwał roboty i nie wykonuje ich przez okres dłuższy niż 5 dni

kalendarzowych  oraz  nie  kontynuuje  ich  pomimo  pisemnego  wezwania
Zamawiającego, 

4) Wykonawca  nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  Umową  lub  rażąco  narusza
obowiązujące przepisy w zakresie budownictwa, 



44

5) suma  naliczonych  kar  umownych  przekroczy  30%  wynagrodzenia  brutto,
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający  może odstąpić  od Umowy w terminie 30 dni  kalendarzowych od dnia
powzięcia wiadomości o wystąpieniu przesłanek, określonych w ust. 1 lub 2. 

4. W  razie  odstąpienia  od  Umowy,  Wykonawca  w  ciągu  10  dni  roboczych  od  dnia
odstąpienia od Umowy: 
1) opuści teren robót oraz usunie sprzęt i materiały na własny koszt; 
2) sporządzi  przy  udziale  Zamawiającego  protokół  inwentaryzacji  robót  (według

stanu na  dzień  odstąpienia,  za  faktycznie  wykonane i  odebrane  roboty),  który
stanowić  będzie  podstawę rozliczeń,  a  także zabezpieczy przerwane roboty na
własny koszt w sposób wskazany przez Zamawiającego; 

3) przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  dokumenty,  związane  z  przedmiotem
Umowy, dotychczas wykonanych robót. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4
pkt  1  lub  2,  Zamawiający  ma  prawo  dokonać  tych  czynności  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy. 

§ 14 
Nadzór 

1. Ze  strony  Zamawiającego  nadzór  nad  wykonaniem  przedmiotu  Umowy  sprawować
będzie/będą: 
1) ………………, tel. ………………………..; e-mail: ……………………… 
2) ………………, tel. ………………………..; e-mail: ……………………… 

2. Ze  strony  Wykonawcy  nadzór  nad  wykonaniem  przedmiotu  Umowy  sprawować
będzie/będą: 
1) ………………, tel. ………………………..; e-mail: ……………………… 
2) ………………, tel. ………………………..; e-mail: ……………………… 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą Stronę o zmianie
osób lub danych, o których mowa w ust. 1-2, na piśmie lub za pośrednictwem e-mail: 
1) na adres Zamawiającego: ……………………………..
2) na adres Wykonawcy: ……………………… 

         Zmiany te nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

§ 15 
Zmiany Umowy 

1. Wszelkie  zmiany  postanowień  Umowy  mogą  nastąpić  jedynie  za  zgodą  obu  Stron
wyrażoną  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności,  z  zastrzeżeniem  art.  144
ustawy. 

2. Niedopuszczalna  jest,  pod  rygorem  nieważności,  zmiana  postanowień  Umowy
w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,
z wyłączeniem zmian, dotyczących: 
1) zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku przerwy w pracy na życzenie

Zamawiającego powyżej łącznej liczby 8 godzin lub wystąpienia siły wyższej; 
2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenia i terminu zakończenia robót,

w przypadku wystąpienia robót, o których mowa w ust. 5; 
3) wstrzymania  robót  lub  wystąpienia  przerw  w  realizacji  robót  powstałych

z przyczyn, niezależnych od Stron; 
4) terminu  wprowadzenia  przez  Zamawiającego  na  teren  robót,  jeżeli  zajdą

uzasadnione  okoliczności,  uniemożliwiające  wprowadzenie  na  teren  robót,
w terminie określonym Umową. 
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3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, nie będą skutkować zwiększeniem
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

4. Dopuszczalne  są  zmiany  rodzaju  materiałów,  w  przypadku  zaprzestania  produkcji
materiału  bądź  wycofania  lub  wprowadzenia  przez  producenta  materiału
o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych, jakościowo wyższych
lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiału nie wymaga zawarcia aneksu,
lecz pisemnej akceptacji Zamawiającego, do uzyskania której Wykonawca przedstawi
szczegółowe  uzasadnienie  zmiany  oraz  informacje  o  proponowanych  zmianach  (np.
karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).  Zaproponowane nowe materiały nie mogą
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie. 

5. Zamawiający ma prawo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (także na wniosek
Wykonawcy) oraz jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
zlecić  Wykonawcy  wykonanie  robót  zamiennych  w  stosunku  do  projektowanych  
w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych. 

6. Wydane przez Zamawiającego zlecenia, o których mowa w ust. 5, nie unieważniają w
jakiejkolwiek  mierze  Umowy,  ale  skutki  tych  zleceń  mogą  stanowić  podstawę  do
zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3
ust. 1 Umowy, o czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych. 

7. Potwierdzenie  konieczności  zmiany  Umowy  nastąpi  poprzez  sporządzenie
i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem,
opisującym przesłanki i celowość zmiany. 

8. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu różnicowego,
w którym obliczona będzie różnica pomiędzy wartością robót podstawowych, a wartością
robót zamiennych. Rozliczenie robót tego samego rodzaju nastąpi na podstawie kosztorysu
szczegółowego.  Kosztorysy  sporządzane  będą  przez  Wykonawcę  w  oparciu
o ogólnodostępne normy i wydawnictwa, przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych,
które  nie  będą  dla  Zamawiającego  mniej  korzystne  niż  ceny  średnie  krajowe  zawarte
w  informatorach  cenowych  Sekocenbud  właściwych  dla  okresu  realizacji  robót.
W  przypadku  wystąpienia  materiałów  niewystępujących  w  informatorach  Sekocenbud
podstawą  do  ustalenia  wynagrodzenia  ryczałtowego  będzie  faktura  zakupu.  Kosztorys
szczegółowy będzie podlegał negocjacjom i weryfikacji przez Zamawiającego. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ). 

2. Za  dni  robocze  Strony  uznają  dni  od  poniedziałku  do  piątku,  z  wyłączeniem  dni
ustawowo wolnych od pracy. 

3. Spory pomiędzy Stronami, wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy, 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy, 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru końcowego, 

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  egzemplarzach,  z  których  dwa  są  przeznaczone  dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Oświadczenie Wykonawcy 

……………………………….. - Wykonawca, którego reprezentuje: 
1) ………………………………., 
2) ………………………………, 

oświadcza,  że  dokonał  w  dniu  ………..  zapłaty  kwoty  …………..  na  rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* ……………………………… 
za wykonanie następujących robót:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data …………………………………
 

………………………..………………… 

(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

*) niepotrzebne skreśli 
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Załącznik nr 3 do umowy

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

……………………………….. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, którego 
reprezentuje: 
1) ………………………………., 
2) ………………………………, 

oświadcza, że otrzymał w dniu ……….. zapłatę kwoty ………….. od ……………………
wykonawcy/podwykonawcy* ……………………………… 
za wykonanie następujących robót:
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
Zapłatę otrzymano terminowo/nieterminowo (… dni). 
Miejscowość, data ……………………………….…. 

……………………………………………… 
(Pieczęć imienna lub imię i nazwisko oraz podpis

upoważnionego przedstawiciela
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do umowy 
wzór 

Warszawa, dnia ……………. . 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

Zamawiający - Inwestor: 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 8,
 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………..... 
Na podstawie umowy: 
………………….……………………………………………………………………………… 
Wykonawca przedstawił do odbioru:
 …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Ustalenia: 
1. W wyniku czynności odbiorowych stwierdza się, że:……………….. 
2. Przedmiot  umowy  przedstawiony  do  odbioru  wykonano  w  terminie  wynikającym  

z umowy/ z opóźnieniem - …..dni. 
3. Niniejszy protokół stanowi postawę/nie stanowi podstawy* do wystawienia faktury VAT. 
4. Uwagi: …..………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……. 

 Przedstawiciele Wykonawcy: 
1 ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 

Przedstawiciele Zamawiającego:
1. ………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… 
4. ………………………………… 
5. ………………………………… 


