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Rozdział 1  

CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

1.1. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice 

REGON: 272199522;  NIP: 954-00-07-281, nr wpisu do Rejstru uczelni 

niepublicznych i związku uczelni niepublicznych - 36  

1.2. Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.gwsh.pl 

1.3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: rektor@gwsh.pl 

 

2. Zapytanie ofertowe oraz oznaczenie postępowania 

2.1. Zapytanie ofertowe normuje zasady i tryb postępowania, w szczególności w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców, terminu 

składania ofert oraz kryteriów i sposobu oceny ofert, w postępowaniu pod nazwą 

„Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu - 

Centrum Symulacji Medycznych”. 

2.2. Dokumenty zawarte w zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane przez 

Wykonawców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu udziału 

w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być 

wykorzystywane do innych celów. 

2.3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 

„0066/2/RB/2018”. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 

powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

3. Podstawa prawna postępowania 

3.1. Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. - 

zwane dalej Wytycznymi. 

3.2. Postępowanie będzie prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz  

zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

3.3. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego 

zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem 

drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 
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4. Etapy postępowania 

4.1. Postępowanie składa się z następujących etapów: 

4.1.1. Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez jego umieszczenie w bazie 

konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), 

4.1.2. Ewentualne pytania Wykonawców do treści zapytania ofertowego, 

4.1.3. Składanie ofert, 

4.1.4. Jawne otwarcie ofert, 

4.1.5. Badanie i ocena złożonych ofert, 

4.1.6. Wybór oferty najkorzystniejszej albo unieważnienie postępowania, 

4.1.7. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w Bazie 

Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) 

4.1.8. Zawarcie umowy, w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

5. Prawa Zamawiającego 

5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji 

i wyjaśnień od Wykonawców dotyczących wszystkich elementów złożonej oferty, 

 tym również złożonych dokumentów, z uwzględnieniem zapisu pkt 3.1 rozdziału 

2 zapytania ofertowego. 

 

6. Koszty udziału w postępowaniu 

6.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. 

6.2. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu. 

 

7. Język postępowania oraz czytelność dokumentów 

7.1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie 

język polski.  

7.2. Oferta oraz wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawców 

muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę 

na język polski. Jeśli Wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty sporządzone 

w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną 

i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

Zapisy pkt. 3.2. rozdziału 2 zapytania ofertowego stosuje się odpowiednio. 
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7.3. Oferta oraz każdy inny dokument lub oświadczenie składane w postępowaniu muszą 

być czytelne i zapisane techniką nieścieralną. W przypadku, gdy  oświadczenie lub 

dokument będą nieczytelne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia 

lub złożenia wyjaśnień co do ich treści. 

 

8. Źródła finansowania 

Przedmiot postępowania jest finansowany ze środków  Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 nr umowy: POWR.05.03.00-00-0066/17-00, nazwa 

projektu objętego dofinansowaniem: „Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku 

Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego  

w Katowicach”.  

9. Przedmiot postępowania oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia 

9.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne polegające na remoncie istniejącego 

obiektu dydaktycznego i jego adaptacji na cele Monoprofilowego Centrum Symulacji 

Medycznych dla Kierunku Pielęgnarstwo, stanowiące wydatek  związany z realizacją 

projektu1, zgodnie załączoną dokumetacją projektową stanowiącą załącznik nr 4 

do zapytania ofertowego. Projekt jest efektem realizacji audytu oceniającego 

Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej w zakresie kształcenia praktycznego 

pielęgniarek i/lub położnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji 

pielęgniarskich”. 

9.2. Określenie celu wykonania robót będących przedmiotem zamówienia: 

9.2.1. Remont III piętra północnego skrzydła budynku jest elementem realizacji 

projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielegniarstwo  

w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojcieacha Korfantego 

w Katowicach”, realizowaneo w ramach Programu Operacyjnego - Wiedza 

Edukacja Rozwój. Remont zostanie wykonany w celu urządzenia w istniejącycm 

budynku B – Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Kierunku  

Pielęgniarstwo i tym samym wprowadzenia nowoczesnej technologii kształcenia 

pielęgniaek z wykorzystaniem medoty symulacji medycznych. W wyniku 

inwestycji utworzone zostaną następujące sale:  

9.2.1.1. sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, 

9.2.1.2. pomieszczenie kontrolne – sterownia, 

                                                           
1 Projekt pt. Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku Pielęgniarstwo w Górnosląskiej Wyższej Szkole Handlowej im.    

                       Wojciecha Korfantego  w Katowicach”. 
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9.2.1.3. sala symulacji ALS, 

9.2.1.4. sala symulacji BLS, 

9.2.1.5. sala umiejętności pielęgniarskich, 

9.2.1.6. sala umiejętności technicznych, 

9.2.1.7. sala egzaminacyjna OSCE. 

 

9.3. W ramach robót budowalnych będących przedmiotem zamówienia należy wykonać 

w szczególności: 

9.3.1. zabezpieczenie obiektu oraz prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe 

(etap 1), 

9.3.2. rozbudowę, przebudowę, montaż instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, 

niskoprądowych (w tym m.in.: RJ45HDMI_1.4, łącza internetowego, 

multimedialnej i AV, komunikacji sal), wodociągowej, kanalizacyjnej, 

przyzywowej, klimatyzacji (etap 2), 

9.3.3. roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń i wyposażenia (w tym m.in.: 

żaluzje, rolety, świetlówki, lustra weneckie, podłogi sytsemowe, wykładzin PCV 

i innych tworzyw sztucznych, drzwi zewnętrznych (etap 3). 

9.4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, która stanowi 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

9.5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych 

do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-

ilościowym określonym w załączonej dokumentacji projektowej, stanowiącej 

załączniki nr 4  do zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami. 

9.6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 - roboty 

budowlane. 

9.6.1. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

9.6.2. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

9.6.3. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

9.6.4. 45400000-0 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych. 

9.7. Zamawiający przewiduje dokonanie istotnych zmian w umowie na następujących 

warunkach: 

9.7.1. Zamiany terminu wykonania umowy/zamówienia, z uwagi na:  
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9.7.1.1. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, których strony przy 

zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub 

przewidzieć, 

9.7.1.2. wstrzymanie lub przerwę w realizacji inwestycji w następstwie 

okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. W tym przypadku 

termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania 

tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób 

należyty. Zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia, 

9.7.1.3. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

9.7.1.4. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innej 

dokumentacji związanej z realizowaną umową. 

9.7.2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany będącej skutkiem 

działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki 

podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim 

przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy 

niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub 

wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do  części 

przedmiotu  umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku  

od towarów i usług  VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku 

zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

waloryzacji, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wykazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty oraz wskazać datę, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana 

stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, 

iż są zwolnieni z opodatkowania VAT. 
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9.7.3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ 

na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu 

dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego. 

9.7.4. Konieczność wprowadzenia zmian wynikającą z przepisów prawa dotyczących 

realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE 

w perspektywie finansowej 2014-2020, a także wytycznych związanych 

z realizacją projektów tj. dotyczących kwalifikowalności wydatków, informacji 

i promocji, realizacji projektów, równości szans i  niedyskryminacji, 

sprawozdawczości i monitoringu, partnerstwa, pomocy publicznej i kontroli, 

w tym wytycznych Instytucji Organizującej Konkurs (tj. Ministerstwa Zdrowia) 

9.7.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie jakości lub innych 

parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu 

umowy lub zmianę technologii uzasadnionych postępem technologicznym, lub 

zmianą obowiązujących przepisów, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego z jednoczesną zmianą wynagrodzenia wykonawcy w tym 

zakresie lub terminu wykonania umowy, o ile zmiana ta będzie uzasadniona. 

9.8. Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót, w celu 

pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty 

oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej 

poniesie wykonawca. 

9.9. Zabrania się wykonawcy stosowania materiałów, które nie odpowiadają 

wymaganiom przypisanych im norm lub posiadają parametry gorsze niż wskazane 

w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji 

przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, 

w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

9.10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia na co najmniej 2 lata (24 miesięce), licząc od daty podpisania nie 

zawierającego zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

9.11. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 

9.12. Wykonawca ponosi koszty kierwonika budowy. 

9.13. Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele 

realizacji projektu – umowa najmu z dnia 19.06.2017 r. 
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9.14. Występujące w dokumentacji projektowej nazwy własne produktów i materiałów, 

wskazano jedynie w celu ustalenia pożądanego standardu wykonania oraz określenia 

właściwości i wymogów technicznych założonych dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w oparciu o produkty i 

wyroby innych producentów pod warunkiem uzyskania co najmniej tych samych 

parametrów technicznych co wskazane w dokumentacji postępowania. Przy 

realizacji przedmiotu zamówienia należy zastosować rozwiązania mające na celu 

uzyskanie pożądanego efektu końcowego oraz zachowania gwarancji dla 

zastosowanej technologii i materiałów. Wskazanie zakresu równoważności - patrz 

załącznik 4. 

9.14.1. Ocena rozwiązań równowaznych (w tym produktów i materiałów) zaoferowanych 

przez Wykonawcę nastapi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, z 

zastrzeżeniem §21 ust. 2 pkt. 2.7. wzoru umowy. Oświadczenie w zakresie 

zaoferowanych produktów/materiałów równowaznych należy przedłożyć wraz z 

ofertą. 

9.14.2. Szczegółowe warunki realizacji robót zawiera załącznik nr 7 do zapytania 

ofertowego. 

 

10. Termin realizacji przedmiotu postępowania 

10.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 

30.09.2018 r. 

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do treści zapytania ofertowego oraz sposób 

porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

11.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego kierując swoje zapytania pisemnie lub przy pomocy poczty 

elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż 

na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający pomimo 

upływu terminu, o którym mowa powyżej może udzielić wyjaśnień. Przedłużenie 

terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

11.2. Treść wyjaśnienia bez wskazania źródła zapytania Zamawiający zamieści na 

stronie internetowej, na której upubliczniono zapytanie ofertowe (Baza 

konkurencyjności). 
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11.3. Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

11.4. Pytania należy kierować: 

11.4.1. w formie pisemnej na adres siedziby Górnośląska Wyższa Szkola Handlowa 

im. Wojciech Korfantego w Katowicach, przy ulicy Harcerzy Września 1939 

nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „Zapytanie ofertowe Remont fragmentu 

istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu - Centrum Symulacji 

Medycznych”; 

11.4.2. pocztą elektroniczną na adres: Anna.Ciolek@gwsh.pl. 

11.5. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Ciołek. 

11.6. Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku 

do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, sobót oraz dni 31.05.2018 r. oraz 01.06.2018 r. 

11.7. Korespondencja przesłana do Zamawiającego pocztą elektroniczną poza godzinami 

urzędowania Zamawiającego wskazanymi powyżej w pkt. 11.6, zostanie 

zarejestrowana w następnym dniu roboczym i uznana za wniesioną tego dnia. 

11.8. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia dotyczące zapisów zapytania 

ofertowego udzielane Wykonawcom przez osoby lub instytucje nieuprawnione do 

kontaktowania się z Wykonawcami zgodnie z zapytaniem ofertowym. 

 

12. Zmiana treści zapytania ofertowego 

12.1. Zamawiający może przed wyznaczonym terminem składania ofert zmienić treść 

zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni na stronie 

internetowej Zamawiającego, na której upubliczniono zapytanie ofertowe (Baza 

konkurencyjności). 

12.2. W wyniku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający może przedłużyć 

termin składania i otwarcia ofert, o czas niezbędny na wprowadzenie przez 

Wykonawcę zmian w ofercie.  

12.3. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz udzielone przez Zamawiającego 

wyjaśnienia, o których mowa w pkt. 11.1 powyżej są każdorazowo wiążące dla 

Wykonawców. 
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13. Unieważnienie postępowania 

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli: 

13.1.1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania, 

13.1.2. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

13.2. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta 

lub wszystkie oferty zostaną odrzucone albo wszyscy wykonawcy zostali 

wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postepowaniu. 

14. Wadium  

14.1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść 

wadium na czas związania ofertą. 

14.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 8 000,00 zł. (słownie: osiem 

tysięcy złotych zero groszy). 

14.3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert – 

najpóźniej w dniu złożenia oferty. 

14.4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu oraz wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego, nr rachunku bankowego: 25 1050 1214 1000 0022 1839 

3441.  

14.5. Do oferty zaleca się dołączyć kopię potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. 

14.6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer postępowania 

oraz numer części na które składana jest oferta. 

14.7.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

z zastrzeżeniem pkt. 14.8. poniżej. 

14.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

14.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

14.10. Zamawiający zwraca wadium z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 
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oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

14.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 

w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 3.1. rozdziału 2 zapytania 

ofertowego z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w pkt. 2 rozdziału 2 zapytania ofertowego, 

oświadczenia, o którym mowa w pkt, 1.5.3. rozdziału 3 zapytania ofertowego, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa 

w pkt. 6.1.3. rozdziału 3 zapytania ofertowego, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

14.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 

14.12.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie, 

14.12.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani 

są do załączenia do oferty umowy konsorcjum/spółki cywilnej lub innej umowy 

regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z której jednoznacznie będzie wynikać zakres czynności 

poszczególnych członków konsorcjum/wspólników oraz solidarna 

odpowiedzialność członków konsorcjum/wspólników za wykonanie umowy 

objętej przedmiotem zamówienia. 

15.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy objętej przedmiotem 

zamówienia. 

15.4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają 

do oferty pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa 

w powyższym punkcie, jeżeli umocowanie nie wynika bezpośrednio z załączonej 

do oferty umowy konsorcjum/spółki cywilnej lub innej umowy regulującej ich 

współpracę. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3dombtgm
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15.5. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania 

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

objętej przedmiotem zamówienia. 

15.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 

 

Rozdział 2 

 OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU STAWIANE 

WYKONAWCOM  

ORAZ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  

DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE 

 

1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu stawiane Wykonawcom   

1.1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie potwierdzą spełniania 

warunku udziału w zakresie:  

1.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej.  

1.1.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej  dwie (2) roboty remontowo-

budolwane polegające na  remoncie pomieszczeń, o wartości co najmniej 

300 000,00 zł brutto każda robota budowalna. 

1.1.1.2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: 

co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowalne do kierowania robotami budowalnymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy powinien 

posiadać uprawnienia budwlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 

U. z 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

1.1.1.2.1. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa 

o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów 

członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania 

wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej 

Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
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w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). 

1.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej –  

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową na kwotę nie mniejszą  niż 50 000,00 zł. 

 

2. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

2.1. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w pkt. 1.1 

niniejszego rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć: 

2.1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

2.1.1.1. wykaz robót budowlanych, o których mowa w pkt. 1.1.1.1 Rozdziału 2 

zapytania ofertowego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu (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 dowodami określającymi czy roboty 

budowlane wykazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane 

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

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

Wzór wykazu róbót  stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, 

2.1.1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także informacje o podstawie 

do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 

do zapytania ofertowego. 
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2.1.1.2.1. Wraz z wykazem osób Wykonawca winien złożyć oświadczenie, 

potwierdzające, że osoby wykazane w wykazie posiadają uprawnienia 

budowlane w wymaganej specjalności. 

2.1.2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: informację z banku  lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w punkcie 1.1.2. 

(50 000,00 zł), wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert. 

2.1.3. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 2 rozdziału 2 

zapytania ofertowego, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający 

dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, 

w którym upubliczniono zapytanie ofertowe, zgodnie z pkt. 4.1.1. rozdziału 1. 

Jeżeli w dniu upublicznienia zapytanie ofertowego, zgodnie z pkt. 4.1.1. 

rozdziału 1, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, 

Zamawiający przyjmie   kurs przeliczony według ostatniej tabeli kursów NBP, 

opublikowanej przed dniem upublicznienia zapytanie ofertowego zgodnie z pkt 

4.1.1 rozdziału 1. 

2.1.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej oraz w zakresie sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej, polegać na zasobach innych podmiotów. 

2.1.4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

2.1.4.2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

2.1.4.3. Jeżeli zdolności podmiotu, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1.4., 

nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmitów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
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przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 

sytuacje ekonomiczną lub finansową, o których mowa w pkt. 2.1.4 

nieiejszego rodziału. 

2.1.4.4. 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. Zobowiązanie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz 

z ofertą. 

2.1.4.5. W ramach niniejszego zobowiązania Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w związku z tym, z oświadczenia 

powinno wynikać: 

2.1.4.5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2.1.4.5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

2.1.4.5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

2.1.4.5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega 

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

2.1.4.6. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 8.1 Rozdziału 3 

2.1.5. Jeżeli Wykonaca sam wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu albo 

polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 

a odpowiednio wykonawca albo podmiot odostępanijący swoje zdolności nabył 

je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum to odpowiednio wykonawca 

albo inny podmiot winien wykazać, że bezpośrednio wykonał tę część zamówienia, 

która odpowiada udostępnianym zdolnościom. 
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3. Badanie i ocena złożonych oświadczeń i dokumentów  

3.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli 

pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu, postępowanie będzie podlegało 

unieważnieniu lub oferta będzie zawierała cenę, która przewyższa kwotę, jaką 

Zamawiający może przeznaczyć za realizację przedmiotu postępowania. 

3.2. Wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na każdej zapisanej 

stronie dokumentu). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone 

w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Wykaz robót  oraz 

Wykaz osób, o którym mowa w pkt 2.1. powyżej musi być złożony w formie oryginału. 

3.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 niniejszego 

rozdziału zostanie dokonana na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 2 

niniejszego rozdziału, według formuły „spełnia-nie spełnia”. 

 

Rozdział 3  

OFERTY  

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty 

1.1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną (1) ofertę. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert obejmujących część przedmiotu zamówienia albo inny sposób jego 

wykonania niż opisany w zapytaniu ofertowym. Nie dopuszcza się składania ofert 

na poszczególne elementy zamówienia. Oferty na wykonanie niekompletnego 

zamówienia podlegają odrzuceniu.  

1.2. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Formularz oferty zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.  

1.3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający może wezwać 

Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą o określony czas. Brak 

wyrażenia zgody na przedłużenie związania oferta będzie skutkował odrzuceniem 

złożonej przez Wykonawcę oferty. 
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1.4. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniejszym 

zapytaniem ofertowym.  

1.5. Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, 

winny być złożone: 

1.5.1. Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie 

do złożenia oferty (jeżeli dotyczy). 

1.5.2. Dokumenty wymienione w pkt 2 rozdziału 2 zapytania ofertowego, 

1.5.3. Oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w pkt. 8.1.2. niniejszego 

rozdziału - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, 

1.5.4. Kopię potwierdzenia dokonania przelewu bankowego (wadium) – zaleca się, 

1.5.5. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 2.1.5. rozdziału 2 

(jeżeli dotyczy).  

1.5.6. Umowa konsorcjum/spółki cywilnej lub inna umowa regulująca współpracę 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (jeżeli 

dotyczy). 

1.5.7. Oświadczenie dotyczące równoważności ofertowanych materiałów/produktów  

(jeżeli dotyczy) 

1.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy będących załącznikami do zapytania ofertowego, winny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

1.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający 

wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 

we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/ 

pełnomocnictwami. 

1.8. Jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) 

lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące 

w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

1.9. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w pkt 1.8 niniejszego rozdziału nie wynika 

wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do 

oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby 

do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 



 

18 

 

1.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, 

przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być 

parafowane przez Wykonawcę lub wyznaczonego Pełnomocnika. 

1.11. Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno 

ponumerowane. W treści oferty zaleca się umieszczenie informacji o ilości stron. 

1.12. Wykonawca odpowiada za kompletność oferty i jej zgodność z wymaganiami 

zapytania ofertowego. 

1.13. Wykonawca może zastrzec w treści oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 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. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 

winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem 

„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia 

dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie 

ich odtajnienie. Wykonawca nie może zastrzec tajemnicą przedsiębiorstwa 

informacji zawartych w formularzu oferty. 

1.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego 

na adres: 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  

im. Wojciech Korfantego w Katowicach 

ul. Harcerzy Wrzesnia 1939 nr 3 

40 – 659 Katowice 

oraz opisane: 

Oferta na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu -

Centrum Symulacji Medycznych znak: „0066/2/RB/2018” 
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2. Zmiana oraz wycofanie oferty    

2.1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie 

o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.14 

niniejszego rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie 

wyrazem: „ZMIANA”. 

2.2. Przed upływem terminu składania oferty, Wykonawca może wycofać ofertę. 

O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania oferty. Oświadczenie o wycofaniu 

oferty winno być opakowane tak, jak oferta (zgodnie z pkt 1.14 niniejszego 

rozdziału), a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 

„WYCOFANIE”. 

 

3. Opis sposobu obliczania ceny w ofercie  

3.1. Cena oferty jest ryczałtową kwotą brutto, to jest uwzgledniającą podatek od towarów 

i usług (VAT) wymienioną w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

3.2. Cena oferty stanowić będzie sumę cen za wykonanie:  

3.2.1. zabezpieczenie obiektu oraz prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe 

(etap 1), 

3.2.2. rozbudowę, przebudowę, montaż instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, 

niskoprądowych (w tym m.in.: RJ45HDMI_1.4, łącza internetowego, 

multimedialnej i AV, komunikacji sal), wodociągowej, kanalizacyjnej, 

przyzywowej, klimatyzacji (etap 2), 

3.2.3. roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń i wyposażenia (w tym m.in.: 

żaluzje, rolety, świetlówki, lustra weneckie, podłogi sytsemowe, wykładzin PCV 

i innych tworzyw sztucznych, drzwi zewnętrznych (etap 3). 

tj. etapów określonych w punkcie 9.3. Rozdziału 1 zapytania ofertowego,  

3.3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające z treści zapytania ofertowego w tym przekazanej dokumentacji 

projektowej oraz wzoru umowy. 

3.4. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. 

Przekazane wykonawcom przedmiary robót budowlanych są jedynie materiałem 
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pomocniczym (tj. przedmiary poglądowe, orientacyjne) i należy je interpretować 

łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcom. 

3.5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z treści zapytania ofertowego w tym przekazanej dokumentacji 

projektowej i wzoru umowy, jak również koszty w nich nieujęte, a bez których nie 

można wykonać przedmiotu zamówienia. Oznacza to iż cena winna dodatkowo 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu przyszłej umowy. 

3.6. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył 

się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza 

to, że wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka (obiektywnie możliwe do 

przewidzenia) jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że 

przewidzi właściwą organizację dla poprawnego i terminowego zrealizowania przez 

wykonawcę zakresu rzeczowego robót. 

3.7. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją 

zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry 

od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. 

3.8. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

 

4. Miejsce i termin składania ofert  

4.1. Oferty winny być złożone2 (osobiście, pocztą, kurierem): Górnośląska Wyższa 

Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 

1939 nr 3, 40-659 Katowice - Dział Administracyjno - Gosodarczy, pok. 115, w 

dni i godziny urzędowania Zamawiającego, wskazane w pkt. 11.6 rozdziału 1 

zapytania ofertowego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.06.2018 r. 

do godziny 10:00. 

                                                           
2 celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości – w przypadku nadania przesyłki pocztą albo kurierem liczy się 

data wpływu przesyłki do Zamawiającego, a nie data nadania w placówce operatora pocztowego. 
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4.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie 

zostaną niewzłocznie zwrócone Wykonawcom. 

 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert  

5.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Górnośląska Wyższa Szkoła 

Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 nr 

3, 40-659 Katowice, w – w pokoju nr 114, w dniu 04.06.2018 r. o godzinie 10:30. 

5.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

5.3. Odczytaniu podlega treść Formularza oferty. 

5.4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający wskaże środki finansowe przeznaczone 

na realizację przedmiotu postępowania. 

 

6. Poprawa założonych ofert 

6.1. Zamawiający może poprawić w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona: 

6.1.1. oczywiste omyłki pisarskie (widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie 

wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widoczne niezamierzone opuszczenie 

jednego wyrazu), 

6.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

6.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, po uzyskaniu zgody Wykonawcy 

na poprawę. 

 

7. Weryfikacja wiarygodność złożonych ofert 

7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodność 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 

i informacji. 

 

8. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie jego oferty  

8.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

8.1.1. który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 

2 zapytania ofertowego,  

8.1.2. Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
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Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

8.1.2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

8.1.2.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

8.1.2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

8.1.2.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

8.1.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.2. składa osobno każdy wykonawca 

ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z pkt 14 Rodziału 

1 zapytania ofertowego lub też podmiot, na którego zdoldnościach polega 

Wykonawca, zgodnie z pkt 2.1.4 Rodziału 2 zapytania ofertowego.   

8.2. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku, gdy:  

8.2.1. Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie złożone przez 

niego oferty zostaną odrzucone, 

8.2.2. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

8.2.3. jej treść będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 

6.1.3 powyżej, 

8.2.4. wykonawca nie wyraził zgody na poprawę omyłki, o której mowa w pkt 6.1.3. 

powyżej. 

8.2.5. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

8.2.6. który nie wniósł wadium w wymaganej wysokości, w wymaganej formie, 

w wymaganym terminie, na wymagany czas związania ofertą lub nie przedłużył 

wadium na nowy czas związania ofertą, 

8.2.7. wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

8.2.8. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie niekompletnego zamówienia, 

8.2.9. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 
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9. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

9.1. Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami:  

9.1.1. Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 80 % 

9.1.2. Kryterium nr 2: Okres gwaracnji na cały przedmiot zamówienia – waga 

kryterium 20 % 

9.2. Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji: 

9.2.1. Kryterium nr 1: Cena - według następującego wzoru: 

 

                                        najniższa zaoferowana cena oferty 

       Ilość punktów  =                              x waga kryterium 

                                         cena zaoferowana w badanej ofercie 

 

9.2.1.1. Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT) za cały 

przedmiot zamówienia. 

9.2.1.2. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN (z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc 

po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy 

zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę. 

9.2.1.3. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba 

uzyskanych punktów. 

9.2.2. Kryterium nr 2 - Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia -według 

następujących zasad: 

9.2.2.1. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący:  

9.2.2.1.1. 24 miesiące, licząc od daty podpisania niezawierającego zastrzeżeń 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy - otrzyma 0,00 

pkt w ramach tego kryterium, 

9.2.2.1.2. od 25 miesięcy do 36 miesięcy, licząc od daty podpisania 

niezawierającego zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy - otrzyma 10,00 pkt w ramach tego kryterium, 

9.2.2.1.3. od 37 miesięcy lub dłuższy, licząc od daty podpisania 

niezawierającego zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy - otrzyma 20,00 pkt w ramach tego kryterium. 
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9.2.2.2. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach w formularzu 

oferty. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda 

okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował on 24 

miesięczny okres gwarancji. 

9.2.2.3. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 

miesięcy (tj. 37 miesięcy lub więcej), oferta Wykonawcy w ramach tego 

kryterium uzyska maksymalną liczbę punktów – 20,00 pkt. 

9.2.2.4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 

miesiące oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu na podstawie 

pkt. 8.2.3 Rozdziału 3 zapytania ofertowego. 

9.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 do 100,00 pkt 

w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %. 

9.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą 

liczbę punktów (Kryterium nr 1 i Kryterium nr 2). 

9.4.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ww 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. Z zastrzeżeniem, że Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

10.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami wzoru 

umowy stanowiącego załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego.  

 

11. Podpisanie umowy 

11.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: Kopie 

zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób 

wymienionych w pkt 1.1.1.2 rozdziału 2 zapytania ofertowego oraz polisę 

wskazaną we wzorze umowy, 
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11.1.1. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów  będzie 

jednoznaczny z faktem, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

11.2. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest wręczyć Zamawiającemu 

wypełniony 1 (jeden) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową zgodnie 

ze wzorem stanowiącym zał. 5 do wzoru umowy. 

11.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilość punktów zgodnie z kryteriami 

określonymi w pkt 9.1 niniejszego rozdziału. 

11.4. Jeżeli Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych 

w ofercie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może 

dokonać wyboru następnej z ofert, która w kolejności uzyskała największą ilość 

punktów zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9.1 niniejszego rozdziału i nie 

będzie podlegała odrzuceniu (a Wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu). 

11.5. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego. 

 

12. Wykaz załączników do zapytanie ofertowego: 

12.1. Załącznik nr 1: Formularz oferty, 

12.2. Załącznik nr 2: Wzór umowy, 

12.3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań, 

12.4. Załącznik nr 4: Dokumentacja projektowa, 

12.5. Załącznik nr 5: Wykaz robót,  

12.6. Załącznik nr 6: Wykaz osób,   

12.7. Załacznik nr 7: Szczegółowe warunki realizacji robót 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/My, niżej podpisany/i 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

( pełna nazwa Wykonawcy ) 

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

( adres siedziby Wykonawcy ) 

 

REGON:                                     NIP:    -    -   -   

 

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

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam/y niniejszą ofertę na „Remont fragmentu istniejącego 

obiektu dydaktycznego dla nowego profilu - Centrum Symulacji Medycznych” znak: 

„0066/2/RB/2018” oraz oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym 

zapytaniem ofertowym na następujących warunkach: 

1. Ryczałtową cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia: 

……………………………………………….. zł* (z pod. VAT) 

podatek VAT według stawki …….% w kwocie ……………………..zł  

 

ryczałtowa cena netto: ……………….………………………………………zł  

 

w tym za : 

1.1. zabezpieczenie obiektu oraz prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe (etap 1): 

………………………………………………………….zł (z pod. VAT), 
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1.2. rozbudowę, przebudowę, montaż instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych 

(w tym m.in.: RJ45HDMI_1.4, łącza internetowego, multimedialnej i AV, komunikacji sal), 

wodociągowej, kanalizacyjnej, przyzywowej, klimatyzacji (etap 2): 

………………………………………………………….zł (z pod. VAT), 

1.3. roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń i wyposażenia (w tym m.in.: żaluzje, rolety, 

świetlówki, lustra weneckie, podłogi sytsemowe, wykładzin PCV i innych tworzyw 

sztucznych, drzwi zewnętrznych (etap 3): 

………………………………………………………….zł (z pod. VAT). 

 

*(pkt. 1.1. +1.2. +1.3) 

 

2. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia: (kryterium nr 2):  

Oferuje okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszący ………………. miesięcy**, 

licząc od daty podpisania niezawierającego zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

**należy wskazać oferowny okres gwarancji, z uwzględnieniem pkt 9.2.2 Rodziału 3 zapytania 

ofertowego 

3. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2018 r. 

4. Oświadcza/my, że: 

4.1. podana cena oferty jest ceną ryczałtową obejmującą koszt wykonania całego przedmiotu 

zamówienia w zakresie określonym zapytaniu ofertowym. 

4.2. uważam/y się związany/i niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 

4.3. zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy i akceptuję/my jego treść. 

4.4. Ofertę składam/y na ...........  kolejno ponumerowanych stronach. 

4.5. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na kartach/stronach* oferty o 

numerach od …… do ……… . 

4.6. Wskazuję/emy numer konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: 

 

 

…...................................................................................................................................... 
(wypełnia Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu) 

 

.................................., dnia .............................................. 

 

 

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

      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR 

 

 

zawarta w dniu …………………………………………… 2018 roku w Katowicach pomiędzy: 

 

Górnośląską Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach  

ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, 40-659 Katowice 

REGON: 272199522;   

NIP: 954-00-07-281 

reprezentowaną przez: 

……………………………… 

 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 

 

a: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

NIP: ………………………….. 

R E G O N :  … … … … … … … … . .  

 

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców / Ewidencji działalności gospodarczej  

……………………………………………………………………………….……. 

 

reprezentowanym przez:  

……………………………… 

……………………………… 

 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

 

 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. na wykonanie zadania pn. Remont 

północnego skrzydła III piętra budynku dydaktycznego GWSH w Katowicach przy ul. Harcerzy 

Września 1939 nr 5. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

remoncie fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu - Centrum Symulacji 

Medycznych. 

1.1. Określone w ust. 1 roboty budowalne realizowane są w ramach projektu pn. „Wdrożenie 

programu rozwojowego na Kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej 

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
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2. Szczegółowy opis prac wskazany został w Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach, w tym w 

szczególności w dokumentacji – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  oraz w ofercie 

Wykonawcy i postanowieniach niniejszej Umowy. 

3. Zakres robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy obejmuje w szczególności: 

3.1. zabezpieczenie obiektu oraz prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe (etap 1), 

3.2. rozbudowa, /przebudowa,/montaż  instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych 

(w tym m.in.: RJ45HDMI_1.4, łącza internetowego, multimedialnej i AV, komunikacji sal), 

wodociągowej, kanalizacyjnej, przyzywowej, klimatyzacji (etap 2), 

3.3. roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń i wyposażenia (w tym m.in.: żaluzje, rolety, 

świetlówki, lustra weneckie, podłogi sytsemowe, wykładzin PCV i innych tworzyw sztucznych, 

drzwi zewnętrznych (etap 3). 

 

§ 2 

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020 (m.im. poprzez wykonanie robót budowlanych w taki sposób, by efekty były 

użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych niniejszą Umową zgodnie z jej 

postanowieniami i dokumentacją, ofertą, wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym, oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 

normami, co także oznacza, że jeśli w zakresie prac brak jest dokładnych opisów technologii ich 

wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, a dana 

technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, Wykonawca winien takie prace wykonać. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu będącego podstawą  

obliczenia ceny oferty Wykonawcy  w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest także – w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 – do 

wszelkich czynności wskazanych w umowie bądź koniecznych do jej prawidłowej realizacji, a w 

szczególności do:  

1.1. organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza budowy, 

1.2. wykonania dokumentacji powykonawczej, 

1.3. po zakończeniu robót do demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu, 

1.4. zabezpieczenia i ochrony terenu budowy w trakcie trwania robót, 

1.5. zabezpieczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy,  

1.6. ubezpieczenia prowadzonych robót zgodnie z postanowieniami Umowy, 

1.7. niedopuszczenia na teren budowy osób obcych, 

1.8. zabezpieczenia nadzoru właścicieli sieci, 

1.9. bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

1.10. dokonania innych czynności niezbędnych do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, 

1.11. zapewnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone 

przepisami Prawa budowlanego (kopia uprawnień i zaświadczenia z PIIB stanowią zał. nr 4 do 

umowy), 
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§ 4 

1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni i dostarczy na teren budowy wszelkie materiały, 

urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy. Ponadto Wykonawca 

samodzielnie zabezpieczy dostarczone na teren budowy ww. materiały, urządzenia i sprzęt poprzez 

każdorazowe zamykanie obiektu oraz powiadomienie Ochrony Zmawiającego znajdującej się w 

budynku A.  Materiały i urządzenia Wykonawcy oraz jakość wykonania prac powinny być zgodne z 

warunkami i wymogami określonymi w dokumentacji oraz winny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

2. Ustala się, iż wszystkie dostarczone przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą nowe,  co najmniej 

o jakości określonej w dokumentacji lub w dokumentach będących podstawą realizacji prac, a sprzęt 

w pełni sprawny.  

3. Przed ostatecznym doborem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej 

akceptacji Zamawiającego dotyczącej: typu, rodzaju, gatunku, faktury oraz koloru proponowanych 

materiałów. Zamawiający będzie zobowiązany do ustosunkowania się do propozycji Wykonawcy w 

terminie 5 dni od ich otrzymania. Brak stanowiska Zamawiającego w tym terminie oznaczać będzie 

akceptację materiałów przez Zamawiającego. 

4. Bez dodatkowego wezwania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

i przechowywać do dyspozycji Zamawiającego dla każdego z materiałów użytych do wykonania 

przedmiotu Umowy odpowiednie zaświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności 

z normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczyć Zamawiającemu kopie tych dokumentów 

z oświadczeniem kierownika budowy o wbudowaniu w obiekt podczas odbioru końcowego lub 

w terminie wcześniejszym – na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym nie 

krótszym niż 5 dni roboczych. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dobrane zostały materiały niezaakceptowane 

przez Zamawiającego lub że materiały bądź urządzenia nie spełniają warunków wskazanych treści 

zapytania ofertowego Wykonawca usunie takie materiały lub urządzenia z terenu budowy i zastąpi 

je innymi właściwymi materiałami lub urządzeniami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

na własny koszt i ryzyko. 

6. Bez dodatkowego wezwania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Firmie 

Economicus z siedzibą pod adresem ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, lok. 103/1 

 kopie dokumentów i oświadczeń, o których mowa  w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie do 7 

dni od zakończenia prac budowlanych/remontowych. Po wykonaniu remontu w terminie do 14 dni 

Wykonawca dostarczy Firmie Economicus komplet protokołów wymaganych aktualnymi przepisami 

prawa, w tym komplet protokołów elektrycznych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony 

dodatkowej od porażeń nowej instalacji, pomiarów oświetlenia, protokołów z wymiany liczników. 

 

OŚWIADCZENIA  STRON 

 

§ 5 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem (obiektem) znajdującym 

się w Katowicach, przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5 w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu Umowy (umowa najmu z dnia 19.06.2017 r.). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania i udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru niezbędnych 

mediów, tj. wody, energii elektrycznej.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy w uzgodnionym terminie 

umożliwiającym Wykonawcy terminowe rozpoczęcie prac. 

4. Jeżeli zaistnieje siła wyższa, o której mowa w  § 9 okoliczność, niezawiniona przez żadną ze stron, 

która przeszkodzi prawidłowemu wykonaniu robót,  Wykonawca ma prawo wstrzymać wykonanie 
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robót do czasu ustąpienia przyczyn wynikłych z siły wyższej. Termin realizacji robót, o którym mowa 

w §8 ust. 3, ulega przedłużeniu o czas, w którym nastąpiło wstrzymanie robót z przyczyn 

wymienionych w zdaniu poprzednim, a opóźnienie z tym związane nie stanowi podstawy 

jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej 

staranności zapoznał się z dokumentacją oraz dokonał wizji lokalnej obiektu, remontowanych 

pomieszczeń a także poznał istniejący stan faktyczny i wszystkie charakterystyczne właściwości 

przedmiotu Umowy, dostępu, dowozu oraz wszelkie związane z tym okoliczności i warunki i nie 

zgłasza żadnych uwag. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz zaplecze techniczne, 

organizacyjne oraz finansowe w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca zapewnia, że jako przedsiębiorca posiada właściwe i szerokie doświadczenie w realizacji 

inwestycji o podobnym charakterze, wielkości i standardach.  

3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających stosowne 

przewidziane przepisami prawa uprawnienia oraz jest świadomy nałożonych na niego obowiązków 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstaną odpady to Wykonawca oświadcza, że jest on 

Wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz 

kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania 

odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca w 

ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy zobowiązuje się do usuwania wszelkich 

odpadów i części niewykorzystanych materiałów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach 

przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi 

w związku lub przy okazji wykonywania Umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku 

Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku i wyznaczeniu mu co najmniej 3 

dniowego terminu . Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za wytworzone odpady. 

Obowiązek określony w niniejszym ustępie jest równoznaczny z zobowiązaniem do 

zrekompensowania (zwrotu) przez Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez 

Zamawiającego kosztów, w tym odszkodowań oraz opłat o charakterze publicznoprawnym. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle 

najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, 

likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy do wypełnienia 

swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub ważności i wykonalności (skuteczności) 

niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania 

Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania. Wykonawca oświadcza i zapewnia, 

że nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji 

organów administracji państwowej w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub 

mogłyby mieć negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż będzie przestrzegać i bezwarunkowo stosować przepisy  

i procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 

środowiska, a także stosować materiały oraz sprzęt Wykonawcy wyłącznie w sposób zgodny z 

przepisami BHP i zapewniający ochronę przewidzianą powyższymi przepisami jak i innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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PODWYKONAWCY 

 

§7 

1. W przypadku powierzenia całości lub części prac objętych niniejszą Umową Podwykonawcom stosuje 

się poniższe przepisy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz 

poświadczonej przez niego za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie do 7 dni od jej zawarcia, bądź od 

zawarcia aneksu do Umowy. 

3. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą: 

3.1. zawierać będzie w szczególności postanowienia dotyczące:  

3.1.1. zakresu prac przewidzianego do wykonania, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik 

do zapytania ofertowego i zobowiązaniami Wykonawcy, 

3.1.2. terminów realizacji prac, zgodnych z niniejszą Umową, 

3.1.3. wynagrodzenia w kwocie nie przewyższającej wynagrodzenia należnego samemu 

Wykonawcy za powierzoną do wykonania Podwykonawcy część zamówienia, a 

wynikającego z treści złożonej oferty, 

3.1.4. terminów płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zgodnie z ust. 9 niniejszego 

paragrafu,  

3.1.5. okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu          

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

3.1.6. rozwiązania Umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy,  

3.2.  nie może zawierać postanowień: 

3.2.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy  

od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę, 

3.2.2. uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 

przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.  

4. Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmian do tejże Umowy do 

zgłoszenia zastrzeżeń do projektu. 

5.  Zamawiający uprawniony jest w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian do tejże Umowy do 

zgłoszenia sprzeciwu do Umowy lub zmian. 

6. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu Umowy lub projektu zmian bądź sprzeciw do Umowy 

lub zmian w przypadku, gdy odpowiednio projekt Umowy lub projekt zmian bądź Umowa lub 

zmiany:  

6.1. nie spełniają wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

6.2. gdy przewidują termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 niniejszego 

paragrafu, 

6.3. zawierają postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

7. Brak sprzeciwu bądź zastrzeżeń w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie oznacza akceptację 

projektu Umowy lub jej zmian bądź Umowy lub jej zmian.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej  

przez niego za zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

9. Strony ustalają, iż w Umowach zawartych z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą termin 

zapłaty będzie wynosił nie więcej niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną przez siebie za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy Umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Do Umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami stosuje się przepisy niniejszego 

paragrafu. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest załączyć do projektu Umowy 

o podwykonawstwo pisemną zgodę Wykonawcy lub podwykonawców na zawarcie Umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy. 

13. Zlecenie robót Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania własne, jak i za 

roboty, dostawy i usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

15. Wykonawca zapewnia, ażeby Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań zobowiązani 

byli do stosowania obowiązujących przepisów i norm zawartych w szczególności w Prawie 

budowlanym oraz innych aktach prawnych. 

 

TERMINY 

 

§ 8 

 

1. Termin udostępniania obiektu: …………………………. 

2. Termin rozpoczęcia robót określonych niniejszą Umową ustala się na .... 2018 r., pod warunkiem 

udostępnienia placu budowy na obiekcie w terminie wskazanym w ust. 1 

3. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy określa się do dnia ......... 2018 roku 

4. Wykonawca ma prawo przedłużenia terminu umownego określonego w § 8 ust. 2 oraz 3  o okres 

opóźnienia, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego następuje: 

a. w przypadku niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia przez Zamawiającego 

warunków umowy mający wpływ na termin realizacji umowy, w szczególności: 

i. braków w przedłożonej  dokumentacji 

ii. opóźnienia w udostępnieniu placu budowy 

b. z powodu siły wyższej, 

5. Zmiany terminu wykonania umowy z przyczyn określonych w § 8 ust. 4 nie traktuje się jako 

opóźnienia Wykonawcy, a Zamawiający nie ma prawa do naliczenia kary umownej ani 

dochodzenia jakichkolwiek innych roszczeń względem Wykonawcy. 

 

 

SIŁA WYŻSZA 

 

§ 9 

1. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im 

zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił przyrody, takie jak np.: 
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huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk 

generalny (obejmujący co najmniej 50% zakładów z branży związanej z wykonaniem Umowy) 

trwający ponad 2 tygodnie, działania legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania Umowy.  

2. Okoliczności, które należało wziąć pod uwagę podczas zawierania niniejszej Umowy, nie będą 

uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej.  

 

UBEZPIECZENIA 

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej obejmujące wykonywanie prac określonych 

niniejszą umową, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200 000,00 PLN. Kopia polisy, ogólne 

warunki ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki stanowią załącznik nr 1 do Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać 

ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu powyższym, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana 

w zdaniu poprzedzającym i każdorazowo, na co najmniej 14 dni przed upływem okresu 

obowiązywania danej umowy ubezpieczenia, zawierać umowę ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w 

tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych, Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki na poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić 

od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez 

Wykonawcę lub działających na jego zlecenie Podwykonawców. W przypadku wystąpienia 

do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej 

w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca 

zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie 

naprawić słuszną szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub 

podmiotu trzeciego. 

3. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku opóźnienia w wykonaniu 

zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia OC oraz dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, Zamawiający: 

3.1. ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia lub uiszczenia składki ubezpieczeniowej na 

wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę albo 

3.2. będzie miał prawo odstąpić od umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego 

terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie jego bezskutecznego 

upływu odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

§ 11 

1. Wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na ryczałtową kwotę brutto: ………………………….. złotych 

w tym: 

podatek VAT według stawki ……..% w kwocie  ....................................... złotych  

ryczałtowa cena netto: ................................................................................................... złotych 
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2. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1.  Wykonawca nie może 

więc żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie przewidział 

rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Zamawiający przewiduje częściowe fakturowanie wykonanych robót, zgodnie określonymi w §1 

ust. 3 etapami robót budowlanych oraz wykonaniu odbioru końcowego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za dany etap będzie:  

a. zaakceptowany  i podpisany przez Wykonawcę oraz Komisję powołaną przez Zamawiającego  

protokół odbioru częściowego wraz z zestawieniem wykonanych robót. W szczególnych 

przypadkach na żądanie Zamawiającego zgodnie z załączonym kosztorysem (przedmiotowy 

protokół o wzorze uzgodnionym między Stronami stanowić będzie załącznik do faktury). 

b. w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy protokół 

wykonania części robót podpisany przez kierownika budowy z określeniem zakresu prac 

wykonanych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i ich wartości, 

4.1. oraz łączne przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych w 

postaci: 

a) kopii faktury wystawionej wykonawcy przez podwykonawcę lub podwykonawcy przez 

dalszego podwykonawcę za wykonane roboty łącznie z kopią przelewu bankowego lub 

innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, 

b) oświadczenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców o braku jakichkolwiek 

zaległości w zobowiązaniach finansowych Wykonawcy względem Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy 

5. Zapłata częściowych  wynagrodzeń tj. za dany etap a w przypadku etapu 3 po odbiorze 

końcowym  nastąpi w terminach do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych faktur, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturach, z uwzględnieniem postanowień w ust. 4.1. niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku, nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 4.1, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i obejmuje cały zakres robót wymienionych w § 1 oraz pozostałych postanowieniach 

niniejszej Umowy. 

9. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia 

wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do 

przekazania do użytkowania przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami 

oraz sieciami wewnętrznymi także wszelkie koszty innych czynności wynikających z Umowy. 

 

§ 12 

 

1.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 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, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

4. 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. 1. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

5.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

5.2. 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 

5.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 

 

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY 

 

§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1, co stanowi kwotę ...........  zł (słownie złotych: 

......................................................................................................) 

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie 1 (jednego) prawidłowo wypełnionego i podpisanego 

weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej (wzór weksla oraz deklaracji wekslowej stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszej umowy) i wręczony Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: .......................... zł zostanie 

przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi. 

4. Część zabezpieczenia mająca pokryć roszczenia z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 3 zostanie 

zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

ZASADY WSPÓŁPRACY 

 

§ 14 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

Kierownik budowy w osobie: 

  posiadający 
uprawnienia budowlane nr  .......................................................................................  wydane przez 
  w dniu  .......................................................  oraz będący członkiem Izby Budowlanej w nr  
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2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obecność Kierownika budowy lub jego zastępcy (zastępca 

musi spełniać wymagania i posiadać uprawnienia takie jak Kierownik budowy) na budowie przez 

cały okres realizacji Umowy w trakcie prowadzenia prac. 

 

§ 15 

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz składował 

wszystkie urządzenia pomocnicze.  

2. Wykonawca na własny koszt doprowadzi na teren budowy (w tym na zaplecze budowy) wszystkie 

niezbędne media z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zamontuje liczniki i będzie ponosić 

koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej. Ponadto w okresie realizacji robót Wykonawca będzie 

ponosić koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów zaplecza. 

3. Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkie maszyny, urządzenia i materiały 

dostarczone na teren budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz do udostępnienia danych 

i informacji związanych z realizacją przedmiotu Umowy pracownikom: 

4.1. Zamawiającego, 

4.2. Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, 

4.3. Inspekcji Sanitarnej, 

4.4. Państwowej Inspekcji Pracy, 

4.5. Państwowej Straży Pożarnej, 

4.6. innym osobom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i zawiadomić 

Zamawiającego o gotowości do odbioru uporządkowanego terenu. 

6. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci zewnętrznych 

i przyłączy, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wyburzeń lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje, których uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 

przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie 

naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi 

inne prace nakazane przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 

instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Zamawiającym. 

 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia całkowitego zakazu spożywania jakichkolwiek 

napojów alkoholowych lub innych środków odurzających przez pracowników lub osoby działające 

imieniem lub na rzecz Wykonawcy i bezwzględnego przestrzegania tego zakazu.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na przerwanie przez Zamawiającego robót, w wypadku gdy będą 

wykonywane przez osoby spożywające alkohol lub inne środki odurzające i będą pod ich wpływem.  

3. Strony uznają tą przerwę w wykonywaniu robót za spowodowaną z winy Wykonawcy. 

 

§ 17 

Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu przekazania terenu budowy 

Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

powstałe na tym terenie a związane z działalnością Wykonawcy. Wykonawca jest ponadto 

odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie materiałów oraz sprzętu, które znajdują się 
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na terenie budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu 

wykorzystania przy realizacji robót. 

 

ODBIORY ROBÓT 

 

§ 18 

1. Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów:  

1.1. odbiór częściowy, po zakończeniu prac w zakresie: 

1.1.1. zabezpieczenia obiektu oraz prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i demontażowe (etap 1), 

1.1.2. rozbudowy, /przebudowy,/montażu  instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, niskoprądowych 

(w tym m.in.: RJ45HDMI_1.4, łącza internetowego, multimedialnej i AV, komunikacji sal), 

wodociągowej, kanalizacyjnej, przyzywowej, klimatyzacji (etap 2), 

1.1.3. robót wykończeniowych oraz montażu urządzeń i wyposażenia (w tym m.in.: żaluzje, rolety, 

świetlówki, lustra weneckie, podłogi sytsemowe, wykładzin PCV i innych tworzyw 

sztucznych, drzwi zewnętrznych (etap 3) 

1.2. odbiór końcowy, który nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego pisemnie. Do 5 

dni od daty zawiadomienia Zamawiający jest zobowiązany do zwołania komisji odbiorowej. Komisja 

odbiorowa rozpoczyna procedurę odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. O 

terminie rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadamia Wykonawcę. 

3. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego pisemnie. Zamawiający w terminie do 5 

dni od daty zawiadomienia jest zobowiązany do zwołania komisji odbiorowej. Komisja odbiorowa 

rozpoczyna procedurę odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. O terminie 

rozpoczęcia odbioru Zamawiający powiadamia Wykonawcę. 

4. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

również wykonać wszystkie pozostałe świadczenia i obowiązki określone w Umowie lub wynikające z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty, co do których przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany, w 

szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej. W wypadku niedostarczenia kompletnej 

dokumentacji Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru robót do czasu przekazania w/w 

dokumentacji. 

5. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorami na własny koszt przewidziane przepisami próby 

i sprawdzenia techniczne. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

pisemnie, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonywania prób i sprawdzeń. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

6.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

Umowy lub jego części po raz drugi lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt 

Wykonawcy przez osobę trzecią. 

6.2. w razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

6.2.1. żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po jego 

bezskutecznym upływie usunięcie wad może zostać zlecone innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, 

6.2.2. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej lub estetycznej z powodu wad. 

7. Strony postanawiają, że protokół odbioru końcowego będzie m.in. zawierał wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące ewentualnych istniejących wad, jak też terminy na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wolnego do wad,. 

 

 

GWARANCJA 

 

§ 19 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres … miesięcy licząc od 

daty podpisania nie zawierającego zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. 

Okres obowiązywania rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Przez przedmiot Umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko,  

co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji postanowień Umowy, w tym dostarczone 

materiały i urządzenia, jak również rezultat wykonanych robót. 

3. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt usunąć wykryte wady. Zamawiający jest całkowicie 

zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z usunięciem powstałych wad. W 

związku z powyższym Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

4. Usuwając wadę Wykonawca zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, według 

najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

przy równoczesnym użyciu środków co najmniej takiej samej jakości. 

5. Przez środki należy rozumieć wszystko co jest niezbędne dla usunięcia wykrytej wady,  

w szczególności surowce, materiały, elementy, w tym części składowe oraz przynależności 

przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, 

uzgodnić z Zamawiającym sposób usunięcia wad przedmiotu Umowy oraz uzyskać jego zgodę na 

zastosowanie proponowanych środków. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę ciążącego na 

nim obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru usunięcia wady. Wszelkie 

powstałe w związku z realizacją powyższych obowiązków koszty obciążają w takim wypadku 

Wykonawcę.  

7. Wykonawca zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca drugiego 

dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki oraz zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 5 

dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, chyba że z uzasadnionej technologii wykonania prac 

wynika dłuższy termin. Dłuższy termin usunięcia wad zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego 

wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy wskazujący na konieczność i zasadność wydłużenia 

terminu usunięcia wad z uwagi na technologię wykonania prac. W takim przypadku usunięcie wady 

dokonane zostanie w możliwie najkrótszym terminie, który wynika z uzasadnionej technologii 

wykonania prac.  

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w 

sposób określony w ust. 7 wyżej, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary umownej, usunąć 

wadę lub zlecić usunięcie tej wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi 

z tytułu usunięcia wady bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co 

Wykonawca niniejszym udziela zgody.  

9. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może obniżyć 

cenę odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu 

Umowy, jak też odstąpić od Umowy zachowując uprawnienie do żądania kar umownych oraz 

odszkodowania. 

10. Z chwilą usunięcia wady przedmiot Umowy zostanie objęty nową gwarancją, w wypadku gdy 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych dla Zamawiającego napraw rzeczy objętej gwarancją. W pozostałych wypadkach termin 
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gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw gwarancyjnych i czas przestojów 

spowodowanych wystąpieniem wad. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 

mogą być przez Zamawiającego egzekwowane także na podstawie Umowy, bez legitymowania się 

jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji. 

12. Wykonawca doręczy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego protokołu 

przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, oryginały dokumentów gwarancji (wraz z warunkami 

gwarancji i serwisowania), jakie otrzymał od producentów na materiały i urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu Umowy.  

13. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest przesłanie jej na adres: ………………. Lub 

faksem na numer: ………………………….mailem na adres: ………………………… 

 

KARY UMOWNE 

 

§ 20 

1. Zamawiający zastrzega prawo do żądania następujących kar umownych od Wykonawcy: 

1.1. za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

1.2. za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  

ustalonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia, w którym wady miały zostać usunięte zgodnie z Umową, 

1.4. za opóźnienie w przedłożeniu kosztorysu będącego podstawą obliczenia ceny oferty Wykonawcy, 

w wysokości 0,5% zł, za każdy dzień opóźnienia 

1.5. za opóźnienie w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 4 ust.6 niniejszej  umowy w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy 

dzień opóźnienia 

1.6. za opóźnienie Wykonawcy, w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w §13 ust. 2 niniejszej 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto ustalonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,   

1.7. za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, 

1.8. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

1.9. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -  w wysokości 5 000,00 zł  za każdy przypadek, 

1.10. za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek,  

1.11. za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego - w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek. 

1.12. za naruszanie  Szczegółowych warunków realizacji robót w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

naruszenia warunków.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w §11 ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia 

określonych w umowie, z tytułu których Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia  kar umownych z wierzytelnościami przysługującymi 

Wykonawcy wobec Zamawiającego lub do zaspokojenia swoich roszczeń z ustanowionego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kara umowna nie uregulowana w sposób wskazany w 
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zdaniu poprzednim zapłacona zostanie przez Wykonawcę w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.  

4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych, w przypadku opóźnienia w 

stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości poniesionej szkody.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

§ 21 

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie przedmiotu Umowy opóźnia się z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy albo jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową, Zamawiający może odstąpić od Umowy, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy – poza innymi przypadkami wskazanymi  w Umowie lub 

przepisach prawa – także w razie: 

2.1. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz 

wierzycieli, 

2.2. przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, 

2.3. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą Umową w ciągu 3 dni 

roboczych od terminu wskazanego w Umowie,  

2.4. wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy administracji z 

winy Wykonawcy, trwające dłużej niż 5 dni, 

2.5. zaprzestania przez Wykonawcę wykonywania robót przez okres dłuższy niż 2 dni robocze, 

2.6. nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, 

2.7. gdy produkty i materiały zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne, których 

równoważność Wykonawca potwierdził stosownym oświadczeniem złożonym wraz z ofertą nie 

spełniają wymogów minimalnych (zakresu równoważności) określonych przez Zamawiającego w 

pkt. 9.14. Zapytania ofertowego 

3. Prawo do odstąpienia od Umowy może zostać wykonane w terminie 60 dni od wystąpienia 

okoliczności wskazanych w ust. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny wymienionej w 

ust. 2 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  

4. Odstąpienie od umowy dokonane przez Zamawiającego może dotyczyć Umowy w całości lub jedynie 

w części niewykonanej na dzień składania oświadczenia.  

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 - 2 Wykonawca w terminie 3 dni 

od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany 

do: 

5.1. sporządzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót, 

5.2. przekazania uporządkowanego terenu budowy. 

6. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy. 

7. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 5 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający ma prawo na własną rękę i na koszt Wykonawcy: sporządzić inwentaryzację 

robót oraz dokonać uporządkowania i protokolarnego przejęcia terenu budowy, zawiadamiając o tym 

na piśmie Wykonawcę, a następnie wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót. 

8. W razie zakończenia (odstąpienia) Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego 

wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz terenu budowy. 

9. W razie zakończenia Umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone 

przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji. 

10. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający sprawdzi zakres robót 

wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Dodatkowymi kosztami 
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stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 11 ust. 1 

niniejszej Umowy w odniesieniu do robót od realizacji których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z 

nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę.  

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 22 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i warunków 

dokonania takiej zmiany: 

1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli 

dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 

1.1.1  siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, których strony przy zachowaniu 

należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

1.1.2 wstrzymania lub przerwy w realizacji inwestycji w następstwie okoliczności nie leżących po 

stronie Wykonawcy. W tym przypadku termin wykonania umowy ulega odpowiednio 

wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w 

sposób należyty. Zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia, 

1.1.3 gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

1.1.4 konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji 

związanej z realizowaną umową. 

1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie zmiany 

będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki 

podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku 

wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części 

przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub 

wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do  części przedmiotu  umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku  od towarów i usług  VAT lub 

wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie 

przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wykazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym wyliczenie 

całkowitej kwoty oraz wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż są 

zwolnieni z opodatkowania VAT. 

1.3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty 

w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego. 

1.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie jakości lub innych parametrów 

technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu umowy lub zmianę 

technologii uzasadnionych postępem technologicznym, lub zmianą obowiązujących przepisów, 

jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego z jednoczesną zmianą wynagrodzenia 

wykonawcy w tym zakresie lub terminu wykonania umowy, o ile zmiana ta będzie uzasadniona. 

2. Dokonanie zmiany następuje poprzez zawarcie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 23 

1. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń: 

a) po stronie Zamawiającego ……………………………………….   

e-mail: ………………………………………...,   

b) po stronie Wykonawcy ……………………..…………………..,  

e-mail: ……………………………………….. 

2. Wszelką korespondencję wysłaną pod w/w adresy uważa się za skutecznie doręczoną, nawet w 

przypadku niepodjęcia jej przez adresata. Każda ze stron jest zobowiązana  

do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń pod rygorem uznania 

doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. W/w zmiana nie stanowi zmiany niniejszej 

Umowy. 

3. Ustala się następujące osoby do kontaktu :  

a) po stronie Zamawiającego ……………………………………….   

email: ………………………………………...,   

b) po stronie Wykonawcy ……………………..…………………..,  

e-mail: ……………………………………….. 

 

 

§ 24 

1. Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle 

realizacji postanowień Umowy, a w przypadku braku porozumienia strony uprawnione są do 

wystąpienia na drogę sądową. 

2. Ewentualne spory wynikające z wykonywania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla Zamawiającego  

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw oraz obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, w tym 

wierzytelności, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, udzielonej według wyłącznego uznania Zamawiającego, chyba że Umowa stanowi 

inaczej. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa powyżej, dalsze 

przeniesienie praw przez każdego z nabywców, w tym kolejnych nabywców, wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższych 

obowiązków przez Wykonawcę traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek rażącego 

naruszenia postanowień zawartej Umowy, a samo dokonanie przelewu wierzytelności bez pisemnej 

zgody Zamawiającego - skutkować będzie nieważnością takiej czynności. 

 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane wraz 

z aktami wykonawczymi do w/w ustaw oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 26 

Umowa niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załącznikami  do Umowy są :  

1/ kopia polisy, kopia ogólnych warunków ubezpieczenia OC oraz kopia dowodu opłacenia składki 

2/ kopia odpisu z KRS/ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy 

3/ kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  

4/ kopia uprawnień Kierownika Budowy i zaświadczenia z PIIB 

5/ wzór weksla i deklaracji wekslowej 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy  

 

WZÓR WEKSLA I DEKLARACJI WEKSLOWEJ 

 

 

 

W E K S E L   W Ł A S N Y  IN  BLANCO  

 

 

………..………………    dnia  ................................ 
    (miejsce wystawienia weksla)                   (data wystawienia weksla) 
 

 

 

Na ................................................ zł .................................................. zapłacę bez protestu za 
              (suma pieniężna)    (termin płatności weksla) 
  

ten weksel własny na zlecenie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w 

Katowicach z siedzibą w Katowicach, przy ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, sumę:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(suma pieniężna słownie) 

 

Płatny w ………………………………………………………………………………………. 
          (oznaczenie miejsca płatności weksla) 

 

 

 

 

 

       W imieniu 

 

 

      

 

 

 

      …………………………………………. 

       
(PESEL) 
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Katowice, dnia ……………. r. 
     (Miejscowość i data wystawienia weksla) 

  

 

 

 

…………………………………………..

. 
(Miejsce wystawienia weksla: adres)  

 

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA IN BLANCO 

Jako zabezpieczenie wykonania umowy nr  ……….  z dnia ……….  r.  

na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego profilu –„Centrum 

Symulacji Medycznych” przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego, w 

ramach dofinansowanego  projektu pt. „Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku 

Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w 

Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie: 5.3  

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych zgodnie z umową  o dofinansowanie 

nr: POWR.05.03.00-00-0066/17-00 w załączeniu składamy do dyspozycji Górnośląskiej 

Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach (ul. Harcerzy Września 

1939 r. nr 3, 40-659 Katowice; NIP 9540007281, REGON 272199522 dalej: Wierzyciel) 

weksel in blanco podpisany przez osoby upoważnione do wystawienia weksla w imieniu 

…………………………….. (adres: ………………………….., NIP ………………………., 

REGON ………………….; dalej: Wystawca), 

który Wierzyciel ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą naszemu zobowiązaniu z tytułu 

nienależytego wykonania umowy do kwoty …………………. PLN (słownie: 

…………………………) powiększonej o odsetki maksymalne i koszty dochodzenia kwoty 

zabezpieczonej oraz weksel ten opatrzyć datą, a także uzupełnić o inne klauzule według 

swego uznania, zawiadamiając Wystawcę  listem poleconym pod niżej wskazanym adresem: 

 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

  

 

List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem płatności.  
 

Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat 

wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za doręczone. 

 

 

 

.....................................................                           ................................................................ 
(Nazwa, adres wystawcy weksla)                                                               (czytelne podpisy osób upoważnionych do 

wystawienia weksla, pieczęć jednostki) 
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Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla: 

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja: ………….., Rektor 

Dokładny adres: …………………………….. 

Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości: dowód osobisty, seria ………..nr ………. 

Pesel: ……………………………………………. 

               

 

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

(podpis) 

 

 

2. Imię, nazwisko, pełniona funkcja: ……………, Dyrektor Administracyjny 

Dokładny adres: …………………………. 

Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości: dowód osobisty, seria ……… nr …………. 

Pesel: ……………………………………………………..            

 

 

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

(podpis) 

 
Weksel zostaje zwrócony na pisemny wniosek Beneficjenta po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu, 

lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą „Poświadczenia i deklaracji wydatków od IP”. 

Beneficjent jest niezwłocznie  informowany o tym fakcie przez IP. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

……………………………… 

    (pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie Wykonawcy 

Ja/My, niżej podpisany/i ………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: .................................................................................................................. 
( pełna nazwa Wykonawcy ) 

 

.................................................................................................................................................................... 
( adres siedziby Wykonawcy ) 

 

 dotyczy zapytania ofertowego na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla nowego 

profilu - Centrum Symulacji Medycznych.” znak: „0066/2/RB/2018” 

OŚWIADCZAM/Y, ŻE:  

Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,   

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

.................................., dnia .............................................. 

 

 

 

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

      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

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

WYKAZ ROBÓT 
 

Ja / My, niżej podpisany/i  

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 

....................................................................................................................................................... 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

dotyczy zapytania ofertowego na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla 

nowego profilu - Centrum Symulacji Medycznych.” znak: „0066/2/RB/2018” 

Oświadczam (-y), że wykonałem (- liśmy), następujące roboty budowlane: 

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa w pkt. 2.1.1.1  Rozdziału 2 

zapytania ofertowego. 

 

................................., dnia ....................                               ...................................................................................... 

                        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

        wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot na 

rzecz którego 

roboty zostały 

wykonane  

(nazwa i adres 

podmiotu) 

Miejsce 

wykonania 

robót 

(miejscowość, 

adres) 

 

Zakres robót  

(należy wskazać szczegółowo 

wykonaną pracę, z 

uwzględnieniem pkt 1.1.1.1. 

SIWZ) 

 

Czas realizacji 

Wartość robót w               

zł brutto 
Początek 

 
koniec 

 

01 02 03 04 05 06 
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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 
...................................................... 
         (pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 
Ja / My, niżej podpisany/i  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

działając w imieniu i na rzecz: 
................................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa  i adres siedziby wykonawcy) 
 

dotyczy zapytania ofertowego na „Remont fragmentu istniejącego obiektu dydaktycznego dla 

nowego profilu - Centrum Symulacji Medycznych.” znak: „0066/2/RB/2018” 

 

Oświadczam/y, że skieruje/my do realizacji zamówienia następujące osoby: 

L.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

oraz 

 

Zakres wykonywancyh czynności 

 

Kwalifikacje zawodowe 

 
(należy wskazać: posiadane uprawnienia 

budowlane – numer uprawnień, specjalność i 

zakres uprawnień,  jak również należy wskazać czy 

posiadane uprawnienia są bez ograniczeń – zgodnie 

z warunkiem udziału postawionym w pkt. 1.1.1.2. 

rozdziału 2 zapytania ofertowego) 

 

Podstawa dysponowania 

01 02 03 04 

1.    

2.    

3.    

4.    

OŚWIADCZAM/Y, ŻE zgodnie z warunkiem udziału określonym w pkt. 1.1.1.2. rozdziału 2 zapytania 

ofertowego osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia budowlane. 

 

......................., dnia ................................ 

................................................................................................... 
      (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

      wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu) 
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Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 

 

Szczegółowe warunki realizacji robót 

 

I. Ogólne warunki prowadzenia remontu 

1. Wszelkie prace powinny być wykonywane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 

w tym przepisami budowlanymi, ppoż., BHP., powinny posiadać wszelkie niezbędne 

zgłoszenia, pozwolenia i zgody 

2. Realizacja prac budowlanych powinna się odbywać pracownikami gwarantującymi 

wysoką jakość robót, pod nadzorem personelu technicznego posiadającego wymagane 

przepisami uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w zakresie odpowiednim do zakresu nadzorowanych prac.  

3. Prowadzenie prac w sposób niezagrażający mieniu Inwestora oraz właściciela 

budynku, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami 

przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska. 

4. Zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym 

p.poż.), atesty, powinny być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w 

polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono 

Polskiej Normy oraz zgodne  z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

a. Wszelka dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 4 zostanie 

dostarczona Zarządcy tj. Firmie Economicus z siedzibą pod adresem: ul. 

Harcerzy Września 1939 nr 5, lok. 103/1 do 7 dni od zakończenia 

prac budowlanych/remontowych.  

5. Po wykonaniu remontu w terminie do 14 dni Wykonawca dostarczy Zarządcy komplet 

protokołów wymaganych aktualnymi przepisami prawa, w tym komplet protokołów 

elektrycznych pomiarów rezystancji izolacji i skuteczności ochrony dodatkowej 

od porażeń nowej instalacji, pomiarów oświetlenia, protokołów z wymiany liczników.   

 

II. Winda 

1. Na czas remontu zabezpieczyć płytą OSB (sufity, podłoga i ściany). 

2. Windy nie można blokować, gdyż będzie ona użytkowana przez innych 

użytkowników budynku.  

 

III. Wyjście z terenu budowy 

1. Zabezpieczone w sposób pyłoszczelny.  

 

IV. Odpady 

1. Kontener na gruz powinien się znajdować blisko windy, z umożliwieniem szybkiego 

wywozu śmieci.  

2. Kontener powinien być zabezpieczony na wypadek rozdmuchania gruzu na pojazdy, 

elewacje, okna itp.  

3. Wszelkie odpady powstałe podczas remontu będą usunięte na koszty Wykonawcy 

prac. 
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V. Czystość 

1. Wykonawca robót budowlanych jest zobligowany do każdorazowego sprzątania 

schodów, korytarzy, windy, toalet, przeszkleń, poręczy na powierzchnia wspólnych, 

użytkowanych przez Wykonawcę, a w wypadku immisji nieczystości, kurzu lub 

innego brudu na powierzchnie nieużytkowane przez Wykonawcę, do sprzątania także 

tej powierzchni niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez Zarządcę 

nieruchomości. 

  

VI. Toalety 

2. Wykonawca robót budowlany jest zobligowany do korzystania jedynie 

z wyznaczonych toalet.  

3. Wykonawca robót utrzymuje czystość w udostępnionej toalecie. 

 

VII. Szachty  

1. Wszelkie prace wykonywane na terenie budynku, będą wykonywane w sposób 

uniemożliwiający immisje jakichkolwiek nieczystości czy zabrudzeń na innych 

najemców budynku. 

2. Wykonawca zabezpieczy wszelkie szachty, wyjścia z terenu budowy, w taki sposób 

aby kurz, brud i itp. Nie wydostawały się za teren prac.  

3. Wszelkie prace polegające na przejściach przez strop budynku będą wykonywane 

w czasie ukończenia prac przez danego wynajmującego lub właściciela/ zarządcę 

budynku w terminie ustalonym przez Zarządcę budynku.  

 

VIII. Wod - kan 

1. Wszelkie prace uniemożliwiające korzystanie z toalet, pisuarów czy łazienek będą 

wykonywane tylko po wcześniejszym ustaleniu z Zarządcą budynku.  

a. Zakładany czas tych prac, z powodu funkcjonowania, szkoły i przedszkola oraz 

innych Najemców, może rozpocząć się po godzinie 15.00 i trwać do godziny 

7.00 dnia następnego.  

2. Zabrania się zatykania i spuszczania substancji niedozwolonych w toaletach budynku.  

 

IX. Prace głośne 

1. Wszelkie prace głośne, mogące wpływać negatywnie na najemców czy użytkowników 

budynku, będą prowadzone w godzinach ustalonych przez Zarządcę. 

a. Zakładany czas tych prac, z powodu funkcjonowania, szkoły i przedszkola oraz 

innych Najemców, może rozpocząć się po godzinie 15.00 i trwać do godziny 

7.00 dnia następnego. 

 

X. Materiały 

1. Wszelkie materiały budowlane będą składowane na terenie budowy/remontu.  

2. Wykonawca zabezpieczy teren remontu w celu uniemożliwienia wejścia osobom 

postronnym w tym dzieci i użytkowników budynku na teren budowy/remontu; 

a. Zapewnienia ciągłego dostępu Zarządcy nieruchomości na teren budowy 

remontu.  


