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POSTANOWIENIA 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

 

ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES) 
 

(nazwa i adres Zamawiającego) 
Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o .o.  
 Ruda Śląska  
ul. Kłodnicka 97 lok 4  

 

zwany dalej „Zamawiającym” 
 

 

ROZDZIAŁ II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 
z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. 
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.  
 

 

ROZDZIAŁ III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):  
 

 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektuj i wybuduj – 3 pełnowymiarowe korty do squasha, 

prace poprzedzone opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz  

z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 
 

 

ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 
OFERT WARIANTOWYCH 

 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert częściowych.  

2.  Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 
 

 

 

ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 
WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 
UZUPEŁNIAJĄCYCH  

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy. 
 

 

ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 
 

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
 

 

ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU 

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 

 

ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, 
PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA 
PODWYKONAWCÓW 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej 
oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, 
że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 
ofertę; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo 
– zgodnie z rozdz. XII pkt. 6.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy 
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej 
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą 
ofertę; 

Uwaga 1: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo 
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy konsorcjum. 
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub 
pełnomocnika); 

d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. i 1.2. SIWZ. 

e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty wymienione 
w rozdz. XII pkt .2.2, 2.3 i 2.4 SIWZ (dokumenty potwierdzające spełnianie warunków z 
art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy). 

Uwaga 2: wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ 
(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie 
składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); 
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3. 

rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod 
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów 
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występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające 
ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego 
z Wykonawców odrębnie. 

g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym 
jako Pełnomocnik pozostałych. 

 

2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który 
zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie 
wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać 
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten 
punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 
wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 

 

 

ROZDZIAŁ XI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji zamówienia: Dokumentacja projektowa  14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, 
Roboty budowlano-montażowe 28 dni kalendarzowych od protokolarnego odbioru terenu budowy do 
wykonania kortów. Które nastąpi po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 
 

 

ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ 
DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 

 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 
wraz z ofertą należy dołączyć: 

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w 
przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć oświadczenie 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 
22 ust. 1 ustawy dotyczące: 

2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – mając na 
uwadze przedmiot zamówienia warunek ten nie znajduje zastosowania w 
niniejszym postępowaniu (nie dotyczy) 

 

2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:  
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wykonał co 
najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu kortów do squasha o wartości 
minimum 50.000,- zł brutto każda.  W tym co najmniej jedną robotę budowlaną w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej i wybudowaniu 
kortów do squasha zgodnych z przyjętym projektem.   

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę  warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
      a) wykaz wykonanych, robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
       b)  dokumenty potwierdzające, że roboty (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) zostały 
wykonane należycie.  

 

2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

             Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:  
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje albo będzie dysponować) osobami do 
wykonania  niniejszego zamówienia. 
Co najmniej : 
2 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 
nieograniczonym zakresie, oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym 
zgodnie z przepisami ustawy z 15 grudnia 2000r. O samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budowlanych, urbanistów (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5, poz 42 z późniejszymi zmianami) 
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub 
spełniająca warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 63, poz 394). 

 Przy czym jedna z ww. osób, która będzie kierownikiem robót musi posiadać co 
najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe. 
 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę  warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą : 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich wykształcenia , doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania 
tymi osobami (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których wyżej mowa w pkt 
2.3 SIWZ)  zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.  
 

 

2.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Sytuacja ekonomiczna: 
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł 
 

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę  warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą : 
 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 

UWAGA! Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia 

musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost 

z załączonego do oferty dokumentu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument 

potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie 

ubezpieczyciela).  
 

 

3.  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
2.2 do 2.4 oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, zgodne z 
załącznikiem nr 2 do SIWZ   

 

 

4. W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2do 2.4 (opis sposobu 
dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać 
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
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zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 

 

5. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, 
który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
5.1.1. w pkt. 1: 1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

5.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 5.1.1. lit a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.1., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Pkt 5.2. stosuje się odpowiednio. 

 

6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 

6.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem 
umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

6.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź 
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może 
wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. 

 

Uwaga 1: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na 
własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków 
załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-5 do SIWZ). 

 

Uwaga 2: potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 
Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena 
spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – 
nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje 
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  
 

Uwaga 3: w przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania 
warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia 
stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

 

ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz 
Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub pocztą 
elektroniczną (adres Zamawiającego nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu 
Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem: „Zamówienia publiczne”. 
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2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub 
pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się 
je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem, bądź e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić 
fakt otrzymania faksu, bądź e-maila. 

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: 
www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl  

  

 

ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może 
zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez 
Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona 
doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania 
do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: 
www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl 
 

6. Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, 
Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.  

 

 

ROZDZIAŁ XV.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 
dotyczących niniejszego postępowania: 

W sprawach formalnych: Dorota Buzuk – 32-797-32-70 

W sprawach merytorycznych: Krystian Baca – 668-773-812  

 

 

ROZDZIAŁ XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

 

 

ROZDZIAŁ XVII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) 
dniem terminu związania ofertą. 

 

http://www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl/
http://www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl/
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ROZDZIAŁ XVIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, 
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 
2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 
4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.  

2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. 
Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
4.1.  Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być 
sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału. 

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika 
ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć 
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 

5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami 
były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, 
parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

 

6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami 
w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 

 

a) koperta zewnętrzna: 
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 
 

 

Park Wodny w Rudzie Śląskiej  

ul. Kłodnicka 97 /4 

41 – 706 Ruda Śląska  

 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na: „ Zaprojektuj i wybuduj – 3 korty do squasha” 

- Nie otwierać przed 28.05.2012r. godz. 15.30 
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b) koperta wewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres 
Wykonawcy. 

 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed 
upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być 
oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których 
Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one 
udostępniane.  

8.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić 
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – 
tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

8.2.  Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego z wnioskiem. 

 

 

ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca poda łączną cenę ofertową   na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
SIWZ. 

2. Podane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wszystkie 
ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo do drugiego miejsca po przecinku.  

 

 

ROZDZIAŁ XX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Park Wodny w Rudzie Śląskiej  w 
sekretariacie nie później niż do dnia 28.05.2012 r. do godziny 15

00 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego 
rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 28.05.2012 r. o godzinie 15
30

 w 
siedzibie Zamawiającego. 

 

 

ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) 
oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 
ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności 
zawartych w ofercie. 
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego 
rozdziału. 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. 
Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 

8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 
i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 
według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

9. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty 
najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje 
się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym 
adresem www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl  

 

ROZDZIAŁ XXII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami: 

 

cena ofertowa – 100 pkt 
 

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.   
 

Nazwa kryterium:  cena 
 

Wzór:                                                    cena minimalna 

                              Liczba punktów= ------------------------- X 100 punktów 

                                                              cena badana 

 

Sposób oceny:      najkorzystniejsza oferta z największą ilością punktów 

 

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  
 

Uwaga : przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 

ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ 
W WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 

 

http://www.parkwodny-rudaslaska.bip-e.pl/
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ROZDZIAŁ XXIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

 

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór 
umowy (załącznik nr 8). 

1.1.Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 
w art. 94 ustawy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 
podpisanie umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem 
umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 
wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).  

 
4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:  

- pieniądzu, należy wpłacać przelewem na konto 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych,  

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 
dn. 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Uwaga: zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z 
poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach 
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.  

 

4.2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określone 

zostały we wzorze umowy (załącznik nr 8).  

5.       W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie      

        ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę  

        regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

 

6.    Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem      

       umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 

Justyna Wilczek – tel. 32-797-32-70 

 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna  nr sprawy: ZP.6/12 

12 

 

ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy 
działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 

 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a  także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.  

 

3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 

4.1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

5 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się 
w terminie: 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej. 

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

5.1. Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty unijnej”, tj.  kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

5.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5.4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 
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b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

5.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za 
pomocą faxu lub drogą elektroniczną. 

 

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje skarga do 
sądu. 

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie 
stanowią inaczej. 

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes 
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez 
Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego o prokuraturze. 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania 
ani występować z nowymi żądaniami. 

 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której 
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 
ust. 2. 

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 
tej czynności. 

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2. 
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…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

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

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

 

2. Nazwa i adres Wykonawcy*, nr regon, telefon i fax, e-mail: 

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

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

 

3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): 

Netto ………………………………… zł  

Podatek Vat ( % ) …………………. zł  

Brutto: ……………………………… zł 

 

Słownie:……………………………… 

4. Termin realizacji zamówienia …………………………………………(projekt nie dłużej niż 
14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, roboty budowlano-montażowe nie dłużej niż  
28 dni kalendarzowych od protokolarnego odbioru terenu budowy do wykonania kortów ) 

5. Okres udzielonej gwarancji …....................... (nie mniej niż 36 miesięcy na wykonane 
prace i użyte materiały)  

6. Warunki płatności:  zgodnie z wzorem umowy. 

7. Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 

 zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję 
go bez zastrzeżeń; 

 przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

 jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 
podanego w SIWZ; 
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 zapoznałem się z miejscem wykonania zamówienia i wszystkimi ewentualnymi 
ograniczeniami wynikającymi z jego umiejscowienia oraz jego aktualnym stanem i nie 
wnoszę do niego zastrzeżeń 

 oferowane wykonanie zamówienia spełnia wszystkie zapisy SIWZ. 

 

8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu 
podwykonawcy 

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy): 

- ………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………… 

9. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 

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

 

 

 

……………………………………………... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 

 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany 
podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną. 
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…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………” 

 

 

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.: 

 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy sprawie zamówienia publicznego z powodu 
okoliczności, za które wykonawca podnosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 
umowy; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.” 

 

oświadczam/y, że 

 

- niepodlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy). 

 

 

 

 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………” 

 

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki 
dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 3 w rozdziale XII SIWZ 

 

 

 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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 …………………….. 

Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 4 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBÓT 

W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA 
WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 

„…………………………………………......................... 

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

..” przedkładam/y następujący wykaz wykonanych/wykonywanych (wybrać właściwą opcję) robót, 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: 

 

 

Lp. Zleceniodawca Opis wykonanych robót 

budowlanych w systemie 

zaprojektuj i wybuduj  (miejsce 

wykonania, zakres rzeczowy, 

wartość brutto) 

Opis wykonanych 

robót 

budowlanych ( 

miejsce 

wykonania, zakres 

rzeczowy, wartość 

brutto 

Data wykonania (data 

rozpoczęcia 

i zakończenia) 
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Do niniejszego wykazu, dołączamy ....... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane 
wyżej roboty zostały wykonane/są wykonywane należycie. 

 

 

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

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 5 

 

 

WYKAZ OSÓB 

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 
„…………………………………………..........................………………...” 

 

 

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

 

Lp. Imię 
Nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Doświadczenie Wykształcenie Zakres 
czynności 

przy 
realizacji 

zamówienia 

Podstawa do 
dysponowania  

daną osobą 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa. 
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..........................................., dnia .....................
  
 ...................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 

Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i po uzgodnieniu z 

Zamawiającym projektu, wykonanie na jego podstawie 3 kortów do squasha.   

 

Część projektowa:  

Przez pojęcie „opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej" Zamawiający  

rozumie wykonanie następujących opracowań:  

 projekt wykonania  zgodnie z prawidłowymi wymiarami wewnętrznymi kortu do gry w squasha wg. 

przepisów WSF (World Squash Federation) 

 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

 kosztorysu inwestorskiego. 

 opracowanie dokumentów powykonawczych 

 pełnienie nadzoru autorskiego 

Dokumentacja powinna być sporządzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej. Powinna zawierać opis 

techniczny, rysunki, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Na etapie opracowania 

dokumentacji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycję projektu. Przed realizacją 

robót  budowlano-montażowych dokumentacja zostanie przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

Projekt wykonawczy należy dostarczyć w 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie 

DWG 

Część budowlana:  

Obejmuje wykonanie 3 pełnowymiarowych klatek do squasha  zgodnych z wymiarami WORLD SQUASH 

FEDERATION 

Wymiary kortów do squasha zgodne z wymaganiami WSF (World Squash Federation)  

Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania związane z wymiarami podanymi  przez WSF. Dokładność 

wykonania każdej klatki to 2mm. 

Szczegółowe wymagania inwestora: 

Zamontowanie tylnej ściany ze szkła bezpiecznego 6400mm x 2180mm dzielonej centralnie szklanymi 

drzwiami, po lini autowej uzupełnienie kondygnacji szybą lekko odchylona od pionu. Druga kondygnacja 

również z konstrukcją szklaną do wysokości stropu. Wsporniki z tyłu szklane, montowanie szyb-podpór z tyłu 

na gumie bez momentu krytycznego w chwili cofnięcia szyby do tyłu. 

Parkiet drewno egzotyczne kauczukowiec (hevea brasiliensis). Grubość nie mniej niż 21mm, szerokość  

pojedynczej klepki nie mniej niż 120 mm, długość nie mniej niż  1 000 mm. 

Linie autowe  na parkiecie wykonane techniką zapewniającą dużą odporność na ścieranie.   

Podłoga sportowa pływająca/zawieszona min 7 cm od podłoża. Ugięcie od minimum 15 kg nacisku. 
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Na ścianach specjalny odporny na uderzenia i pęknięcia tynk + 12 krotnie kładzione powłoki utwardzajace 

(żywice) na ściany. (dokładność powierzchni ścian do 1 mm) 

Tin klasyczny metalowy umieszczony pod kątem w stosunku do przedniej ściany.  

Blacha tin  wymienna/wsuwana z możliwością umieszczenia reklam przez zamawiającego.  W komplecie dwa 

zestawy blach (jedna zapasowa wymienna do nakładania reklam).  

Malowanie kortu klasyczne, biało czerwone. 

Szyby oklejone przez wykonawcę informacjami  o zakazie odbijania się od szyb oraz o konieczności  używania 

obuwia z podeszwą non marking. 

Boczne szyby podpory oklejone taśmą bezpieczeństwa. 

Linie autu  na ścianach wklęsłe minimum 5 mm. 

Drzwi na kort z systemem tzw. "bezpiecznym" bezklamkowym od wewnątrz kortu,  od zewnątrz klamka oraz 

możliwość zamknięcia kortu na klucz. 

UWAGA ! Wszystkie użyte materiały i elementy muszą być fabrycznie nowe, nieeksploatowane. 

UWAGA! Wszystkie materiały/wyroby budowlane użyte do wykonania zamówienia powinny mieć:  
 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną;  

lub 

deklarację zgodności producenta z Polską Normą (lub Aprobatą Techniczną);  

lub 

certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi 

takiej certyfikacji).  

Spełniać wszystkie wymogi zawarte w: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z 

późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 881),  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., 

Nr 198, poz. 2041), 
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Załącznik nr 7 

 

       Ruda Śląska 27.03.2012r 

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy  

(zwany dalej PFU)  

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiający:  

Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Kłodnicka  97 lok 4 Ruda Śląska. 

 

2. Nazwa zamówienia: „Zaprojektuj i wybuduj – 3 korty do squasha”  

- polegający na wykonaniu 3 kortów/klatek do gry w squasha,  zgodnie z prawidłowymi wymiarami 

wewnętrznymi kortu do gry w squasha wg. przepisów WSF (World Squash Federation)  poprzedzone 

niezbędną dokumentacją budowlano-wykonawczą.  

3. Kody klasyfikacji dotyczące przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika  

Zamówień CPV:  

 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 

4. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:  

I. Część opisowa.  

II. Część informacyjna. 

 

OPRACOWAŁ : Krystian Baca 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

I.1. Stan istniejący – opis budynku  

Obiekt składa się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej (tzw. zaplecze techniczne). 

Od strony północnej prostopadle na 2 kondygnacji usytuowana jest strefa fitnes w  której mają 

docelowo znajdować się 3 korty do squasha.   

Istniejąca konstrukcja  ścian bocznych i frontowej żelbetowa.  

Podwieszony sufit ograniczający kort od góry na wysokości 6500 mm oraz sieć wentylacyjna i 

oświetleniowa wykonana będzie na odrębne zamówienie i jest w   trakcie projektowania / realizacji.  

Wszystkie te elementy nie wchodzą w skład zamówienia.  

Budynek jest w trakcie budowy nie jest obiektem zabytkowym ani podlegającym ochronie 

konserwatorskiej. 

  

I.2. Przedmiot zamówienia – zakres prac  

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektuj i wybuduj – 3 pełnowymiarowe (6400x9750x5640) korty 

do squasha, 

prace poprzedzone opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz  

z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla ww. zadania inwestycyjnego.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów  

prac projektowych i robót budowlano-instalacyjnych ścian i parkietów kortów. 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie  

robót budowlanych wraz z dostawą i montażem elementów kortów/klatek do squasha.  

Przez pojęcie „opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej" Zamawiający  

rozumie wykonanie następujących opracowań:  

- projekt wykonania  zgodnie z prawidłowymi wymiarami wewnętrznymi kortu do gry w squasha wg. 

przepisów WSF (World Squash Federation) 

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
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- kosztorysu inwestorskiego  

- oraz rysunki, modele wynikające z umowy. 

I.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Powierzchnia zabudowy: 18 995 m2  

Powierzchnia użytkowa: 8 868 m2  

Kubatura budynku : 80 843 m3  

Wymiary miejsca wykonania pojedynczej klatki: 

Wysokość : 6 500 mm jeszcze nie ograniczona od góry sufitem ani żadną instalacją. 

Szerokość:  6 420 mm.  

Długość: 10 000 mm (bez ograniczenia ścianą). 

 

I.4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Wymiary kortów do squasha zgodne z wymaganiami WSF (World Squash Federation) 
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Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania związane z wymiarami podanymi  przez WSF szerokość 

6400 mm, długość 9750 mm, wysokość 5640 mm (przednia ściana) 2130 mm (tylna ściana) liczone 

między gotowymi ścianami bocznymi a frontową i tylną ścianą kortu, a wysokość od górnej krawędzi 

podłogi sportowej do dołu opraw oświetleniowych. Dokładność wykonania każdej klatki to 2mm.  

Szczegółowe wymagania inwestora: 

Zamontowanie tylnej ściany ze szkła bezpiecznego 6400mm x 2180mm dzielonej centralnie szklanymi 

drzwiami po linii autowej uzupełnienie kondygnacji szybą lekko odchylona od pionu. Druga 

kondygnacja również z konstrukcją szklaną do wysokości stropu. Wsporniki z tyłu szklane, 

montowanie szyb-podpór z tyłu na gumie bez momentu krytycznego w chwili cofnięcia szyby do tyłu. 

Parkiet drewno egzotyczne kauczukowiec (hevea brasiliensis). Grubość nie mniej niż 21mm, 

szerokość  pojedynczej klepki nie mniej niż 120 mm, długość nie mniej niż  1 000 mm. 

Linie autowe  na parkiecie wykonane techniką zapewniającą dużą odporność na ścieranie. Wymagana 

farba do linii serwisowych do zastosowania na parkiet sportowy o wysokiej wytrzymałości na 

ścieranie.  

Podłoga sportowa pływająca/zawieszona min 7 cm od podłoża. Ugięcie od minimum 15 kg nacisku. 

Na ścianach specjalny odporny na uderzenia i pęknięcia tynk (tynk dwuwarstwowy dopuszczony do 

zastosowania na ścianach kortów do squasha) + 12 krotnie kładzione powłoki utwardzające (żywice) 

na ściany. (dokładność zewnętrzna powierzchni ścian do 1 mm) 

Tin klasyczny metalowy, linia autowa tin umieszczona pod kątem 300-450 w stosunku do przedniej 

ściany.  

Blacha tin  wymienna/wsuwana z możliwością umieszczenia reklam przez zamawiającego.  W 

komplecie dwa zestawy blach (jedna zapasowa wymienna do nakładania reklam). 

Malowanie kortu klasyczne, biało czerwone. 

Szyby oklejone przez wykonawcę informacjami (o formacie A4)  o zakazie odbijania się od szyb oraz o 

konieczności  używania obuwia z podeszwą non marking. 

Boczne szyby podpory oklejone taśmą bezpieczeństwa. 

Linie autu  na ścianach wklęsłe minimum 5 mm. 

Drzwi na kort z systemem tzw. "bezpiecznym" bezklamkowym od wewnątrz kortu,  od zewnątrz 

klamka oraz wyposażone w zamek i możliwość zamknięcia kortu na klucz. 

I.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.  
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Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy należy uwzględnić w kolejności: 

Europejskie aprobaty techniczne; 

Wspólne specyfikacje techniczne; 

Normy międzynarodowe; 

Inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 

W przypadku braku  Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 

specyfikacji, norm i systemów należy uwzględnić w kolejności: 

Polskie Normy 

Polskie aprobaty techniczne 

Polskie specyfikacje techniczne. 

 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.   

 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 

 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji technicznej przed ich skierowaniem do 
realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami 
umowy, 

 stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacji 
technicznej 

 sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną                        
i specyfikacją techniczną. 

 

 

Roboty polegające na budowie Obiektu prowadzone są przez Generalnego Wykonawcę, 

Konsorcjum, którego Liderem jest Polimex – Mostostal S.A.  Przygotowanie i wejście na teren 

budowy należy uzgodnić z Generalnym Wykonawcą a po zakończeniu robót teren należy oddać               

w stanie niepogorszonym. Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu  2 egzemplarze harmonogramu realizacji wykonywania robót i dostaw. 
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Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji  

ostateczną dokumentację budowlaną.  

Zamawiający zgłosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda  

zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.  

Przed zgłoszeniem-złożeniem wniosku o zamiarze wykonania robót  

budowlano-montażowych na zgłoszenie /lub o wydanie pozwolenia na budowę –  

o ile będzie to konieczne/ niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od  

zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym  

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.  

 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

robót   i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące 

dokumenty: 

a)    protokóły odbiorów technicznych, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, 

aprobaty techniczne, 

b)    dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

c) dokumentację użytkowania kortu zawierającą zasady użytkowania, konserwacji, 

serwisu itp. w 2 egzemplarzach 

d)   dziennik budowy, 

e)  oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

f)   protokóły badań i sprawdzeń, W tym opinia niezależnego stowarzyszenia/federacji 

squasha np. WSF lub stowarzyszeń ogólnopolskich Polskiej Federacji Squasha lub 

Polskiego Stowarzyszenia Squasha. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

I.6. Zdolność usługowa obiektu to 6 osób w przedziale czasu 1h dla 3 klatek czyli po 2 osoby dla 

jednej klatki / kortu w ciągu jednej godziny. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuły prawne do dysponowania nieruchomością, na której jest 

usytuowany obiekt.  

 

Zamawiający dysponuje Pełnym projektem budowlanym całego obiektu z podziałem na kondygnacje 

z jego treścią należy się zapoznać. 

W związku ze specyfiką robót należy dokonać wizji lokalnej miejsca wykonania robót, termin należy 

wcześniej ustalić z Robertem Chłąd tel. 0-660-240-753  (obiekt udostępnia się w terminach  

poniedziałek - piątek  8.00-13.00) 

Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając  

w szczególności wymagania:  

- Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.  

U. Nr 75, poz. 690 ze zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 póz.  

1133 ze zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202,  

poz. 2072 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

programu funkcjonalno-użytkowego,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130, póz. 1389 ze zm.) 

 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W  

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.  

2003 r. Nr 169 poz. 1650),  

- innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, Polskich Norm,  

zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 

Zamawiający informuje, iż jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze  

zm.)  

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z realizacją  

zamówienia.  

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania  

i przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia remontu lub do  

wystąpienia o pozwolenie na budowę wykonany zostanie w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia 

umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie o ile będzie taka wymagana.  

Zamawiający informuje, że środki finansowe na wykonanie przedmiotu  

zamówienia zostały zabezpieczone w budżecie spółki na 2012 rok.  

Opracował:  Krystian Baca 
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Załącznik nr 8 

 

UMOWA  

NR………………………….. 

 

zawarta w dniu ……………….., w Rudzie Śląskiej pomiędzy:  

 

Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-

706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w  Gliwicach, Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000264786,  

NIP: 641-238-03-11, REGON: 240389503,  kapitał zakładowy: ………………….. zł 

reprezentowana przez: 

 

………………………………………. 

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a 

 

……………………………………. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

 

łącznie dalej zwanych Stronami lub każda z osobna Stroną. 

 

Na podstawie przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. 

zm.), postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta Umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zaprojektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego i budowę w zakresie określonym 

programem funkcjonalno–użytkowym dla obiektu budowlanego realizowanego 

w ramach zadania inwestycyjnego „Zaprojektuj i wybuduj – 3 korty do squasha”.  

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy i Specyfikacja 

Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiące łącznie Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zakres rzeczowy  przedmiotu Umowy obejmuje: 

a) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie 

określonym w programie funkcjonalno-użytkowym. 

b) uzyskanie właściwych przewidzianych prawem aktów administracyjnych, 

uzgodnień, akceptacji, aprobat, opinii i uwarunkowań, jak też dokonanie 

wymaganych prawem zgłoszeń, 
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c) wykonanie robót budowlanych w zakresie ww. zadania inwestycyjnego, w 

tym dostawy i montażu wyrobów i sprzętu zgodnie z Umową, w 

szczególności zaś z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

budowlano-wykonawczą, 

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym w 

programie funkcjonalno-użytkowym, 

 

§ 2 

Definicje 

1. Dokumentacja budowlano-wykonawcza – oznacza obliczenia, kosztorysy,  

rysunki i modele instrukcje obsługi i konserwacji, oraz wszelkie inne dokumenty 

o charakterze technicznym, składające się na spójną całość, które opisują w 

sposób szczegółowy sposób wykonania realizowanego przedmiotu Umowy.   

2. Generalny Wykonawca  (lub zamiennie GW) – przedsiębiorca(y) będący stroną 

zawartej z Zamawiającym umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych 

zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i według procedur FIDIC - Warunki 

Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych 

przez Zamawiającego – 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, 

(tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999)  oraz jego podwykonawcy. Na dzień 

zawarcia niniejszej umowy roboty budowlano-montażowe prowadzone będą na 

podstawie umowy Nr PW:-10/2009 z dnia 19 kwietnia 2010 roku zawartej z 

konsorcjum, w skład którego wchodzą POLIMEX – Mostostal Spółka Akcyjna w 

Warszawie oraz „MASTER” Emil Borys Spółka jawna w Wysokich Mazowieckich 

(dalej umowa GW). 

3. Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszelkimi załącznikami oraz 

aneksami traktowanymi jako integralną jej część, 

 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie: 

• słowa wskazujące na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne, 

• słowa wskazujące na liczbę pojedynczą, obejmują także liczbę mnogą i 

odwrotnie, 

• postanowienia obejmujące słowa: „uzgodnić”, „uzgodniony” i „uzgodnienie” 

wymagają zachowania formy pisemnej, 

• „pisemne” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk, zapis 

elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym, co nie uchybia 

bezwzględnie obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa.  

 

§ 3 

Oświadczenia Stron 

1. Wykonawca oświadcza, iż wnikliwie i szczegółowo zapoznał się z Umową oraz 

terenem budowy, w którym prowadzone są roboty jak również uzyskał od 

Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia we wszystkich kwestiach mających związek z 

wykonaniem Umowy i w związku z tym nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz 
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zobowiązuje się do uwzględnienia pozyskanych informacji w procesie realizacji 

Umowy, dodając, że zna wysokie oczekiwania Zamawiającego co do jakości i 

terminowości prac i zapewnia, że przy wykonywaniu Umowy dołoży 

najwyższej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

świadczonych usług. 

2. Wykonawca zapewnia, że jako przedsiębiorca posiada właściwe i szerokie 

doświadczenie w zaprojektowaniu i realizacji inwestycji o podobnym 

charakterze, wielkości i standardach.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada płynność finansową, umożliwiającą mu 

terminowe wykonanie zobowiązań umownych, a także posiada kapitał 

obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie 

likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy 

do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub 

ważność i wykonalność (skuteczność) Umowy, a gdyby takie zaistniało, 

zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w terminie 2 dni od 

powzięcia wiadomości w tym zakresie,  poinformowania Zamawiającego o 

wszczęciu takiego postępowania.  

5. 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 zapewnia, że wszelkie informacje udzielone przez niego, względnie 

przez osoby, którymi Wykonawca się posługiwał w związku z przygotowaniem, 

podpisaniem i wykonaniem Umowy były w momencie ich udzielania, są nadal i 

będą kompletne i dokładne we wszystkich aspektach i nie istnieją też żadne 

fakty ani okoliczności, które czyniłyby te informacje nieprawdziwymi, 

niedokładnymi lub mylącymi w jakich kolwiek sposób. 

7. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób 

posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia, kwalifikacje itp.  

prawidłową niezbędne w celu należytej realizacji  przedmiotu Umowy oraz jest 

świadomy nałożonych na niego obowiązków wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa.  
8. Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nie będą 

powstawały żadne odpady, a jeśli tak by się stało Wykonawca oświadcza, że to 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 umówionego 

wynagrodzenia 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 
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nie wywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych 

czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wytworzone odpady. Obowiązek określony w niniejszym ustępie 

jest równoznaczny ze zobowiązaniem do zrekompensowania (zwrotu) przez 

Wykonawcę jakichkolwiek poniesionych z tego tytułu przez Zamawiającego kosztów, w 

tym odszkodowań oraz opłat o charakterze publicznoprawnym. 

 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji budowlano-

wykonawczej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, 

zaś roboty budowlane w zakresie ww. zadania inwestycyjnego, w tym dostawę i 

montaż elementów wyposażenia realizowanego w ramach przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w terminie do 28 dni kalendarzowych  

od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

2. Teren budowy zostanie przekazany protokolarnie po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlano-

wykonawczej oraz uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień i pozwoleń, w terminie zakreślonym przez Zamawiającego, 

chyba że Strony postanowią inaczej. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do 

odbioru terenu budowy w zakreślonym terminie traktowane będzie jako 

nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.    

3. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu, ponosi on odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody 

poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody 

powstałe w sąsiedztwie terenu budowy w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy na terenie budowy. Na zasadach określonych w niniejszym ustępie 

Wykonawca jest ponadto odpowiedzialny za przypadkową utratę wyrobów i 

sprzętu które znajdują się na terenie budowy pod jego opieką lub są w jego 

posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.  

4. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym 

szczegółowego harmonogramu wykonawczego (dalej „harmonogram”) i 

przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty 

przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

zastrzeżenia Zamawiającego co do przedstawionego harmonogramu. Z chwilą 

zatwierdzenia harmonogram staje się integralną częścią umowy.  

5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zmian i uwag dotyczących harmonogramu w 

terminie 3 dni od dostarczenia harmonogramu Zamawiającemu oznaczać to 

będzie, że harmonogram  został   zatwierdzony   przez  Zamawiającego. W   

przypadku   zgłoszenia  przez Zamawiającego w powyższym terminie zmian 

lub uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie związany tymi zmianami i 

uwagami.  
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6. Niezależnie od zmian i uwag do harmonogramu, o których mowa w ustępach 

powyżej Strony, w trakcie wykonywania Umowy dopuszczają możliwość 

dokonania zmian kolejności i terminów wykonania poszczególnych robót 

określonych w harmonogramie - przed ich rozpoczęciem, przy czym zmiany te 

nie mogą spowodować zwiększenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia 

określonego w Umowie oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 

Umowy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 

7. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu robót spowodowanej wyłącznie przez 

Zamawiającego lub przerwania prac z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego, terminy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, z 

wyłączeniem innych dalej idących roszczeń ulegają przesunięciu o czas trwania 

zwłoki lub przerwy w robotach. 

 

§ 5 

Dokumentacja budowlano-wykonawcza 

1. Roboty będą wykonane zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę oraz 

zatwierdzoną przez Zamawiającego kompletną dokumentacją budowlano-

wykonawczą, zasadami wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu wymogów 

przewidzianych w Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

Ofercie Wykonawcy, a także pozostałych dokumentach udostępnionych przez  

Zamawiającego, jak i wskazanych przez Zamawiającego normach oraz 

obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności przepisach 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072 z zm.). 

2. Dokumentację budowlano – wykonawczą Wykonawca przedłoży w siedzibie 

Zamawiającego w liczbie 2 egzemplarzy w postaci elektronicznej o formacie 

DWG a także  w postaci  papierowej w liczbie 4 egzemplarzy. 

3. Wykonawca dołączy do dokumentacji  budowlano-wykonawczej oświadczenie, 

że została ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja  

budowlano-wykonawcza zawierać będzie wszelkie wymagane potwierdzenia 

dokonania sprawdzeń i uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie 

wymaganym przepisami prawa.   

4. Dokumentacja budowlano – wykonawcza wraz z ww. oświadczeniem będą 

stanowić przedmiot odbioru w siedzibie Zamawiającego. O gotowości 

dokumentacji do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 

odpowiednim wyprzedzeniem. Zamawiający zatwierdzi przedłożoną 

dokumentację w terminie trzech dni od dnia jej dostarczenia. Bezskuteczny 

upływ ww. terminu oznacza, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń co do 

przedłożonej dokumentacji. Do zgłoszonych w ww. terminie zastrzeżeń 
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Wykonawca ustosunkuje się w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, 

dokonując wskazanych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji i 

przedkładając dokumentację do ponownego zatwierdzenia. Brak 

ustosunkowania się Wykonawcy do zgłoszonych zastrzeżeń w zakreślonym 

terminie lub też nieuzasadniona odmowa wprowadzenia zmian do 

dokumentacji stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

5. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

programie funkcjonalno-użytkowym. Dokumentacja określać będzie parametry 

techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów Z 

uwzględnieniem wyrobów równoważnych, które spełniają parametry 

przewidziane w programie funkcjonalno-użytkowym, w celu zapewnienia 

konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów. 

6. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia nadzoru autorskiego, przez który należy rozumieć wykonanie 

obowiązków określonych przez przepisy prawa, w szczególności poprzez 

wizytowanie realizowanej na podstawie dokumentacji budowlano – 

wykonawczej inwestycji na każde wezwanie Zamawiającego. W ramach 

nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją budowlano – 

wykonawczą,  

b) zmian i uzupełnienia na żądanie Zamawiającego dokumentacji budowlano-

wykonawczej oraz wyjaśnienia Stronom wszelkich wątpliwości powstałych 

w toku realizacji robót, 

c) udziału w naradach technicznych; przyjmuje się, że liczba pobytów 

projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb 

określonych każdorazowo przez Zamawiającego, lub przez występującego 

w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach – przez 

kierownika budowy, 

d) udziału w czynnościach odbiorowych  

e) dostarczenia dokumentacji powykonawczej, odbiorowej (projekt 

powykonawczy, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, oświadczenie 

kierownika robót) 

7. Zamawiający może dokonać zmian w dokumentacji budowlano-wykonawczej, o 

ile nie mają one wpływu na wynikający z Umowy zakres robót oraz nie wpłyną w 

sposób istotny na wzrost kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. Dokonanie 

tych zmian nie stanowi zmiany Umowy. W szczególności Zamawiający może 

zlecić zmianę robót objętych Umową, która będzie polegała na: 

a) wykonaniu przez Wykonawcę robót innych w zamian za roboty pominięte; 

b) pominięciu określonych robót; 

c) zmianie charakteru i jakości materiałów oraz robót; 
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8. Wykonawca nie będzie dokonywać w dokumentacji budowlano-wykonawczej 

zmian jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostaną one wcześniej uzgodnione na 

piśmie z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, które 

nie zostały uzgodnione z Zamawiającym, Zamawiający może według własnego 

uznania: 

a) zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian jako niezgodnych z Umową, 

w tym przywrócenia przedmiotowi Umowy parametrów określonych w 

dokumentacji budowlano-wykonawczej przed dokonanymi w niej zmianami 

na koszt Wykonawcy; albo 

b) dokonać odbioru robót ze zmianami z odpowiednim obniżeniem 

wynagrodzenia umownego. 

 

 

§ 6. 

Prawa i obowiązki stron 

1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy,  zgodnie z 

Umową, zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz wskazówkami 

Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, z najwyższą starannością przy 

uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 

działalności.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przed przystąpieniem do wykonania 

Umowy zobowiązany jest do pozyskania wszelkich informacji oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania przedmiotu Umowy, 

do szczegółowego zapoznania się z Dziennikiem Budowy, protokołami, 

notatkami oraz innymi dokumentami związanymi z robotami, jak także dokonać 

wizji lokalnej na terenie budowy celem ustalenia stanu zaawansowania prac 

oraz intensywności ich prowadzenia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

zapoznania się z harmonogramem robót Generalnego Wykonawcy. 

3. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej 

współpracy z Zamawiającym. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona 

pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. W trakcie wykonywania 

Umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

Umowy. 

4.    Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w taki sposób aby 

nie zakłócać prac realizowanych przez innych uczestników inwestycji, w 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Generalnym 

Wykonawcą bezkolizyjne wykonanie przedmiotu Umowy oraz uzgodnić 

dokumentację budowlano-wykonawczą z projektem wykonawczym 

opracowanym przez GW. W wypadku gdy w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy zaistnieje ryzyko wywołania zakłóceń w robotach realizowanych przez 

innych wykonawców, w tym wyrządzenia szkody, Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić o tym Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem w celu 
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podjęcia niezbędnych środków zaradczych.  

5.    Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu Umowy osobom trzecim (w tym 

podwykonawcom) wyłącznie za pisemną uprzednią zgodą Zamawiającego oraz 

wyłącznie w zakresie robót przekazanym do wykonania podwykonawcom w 

Ofercie Wykonawcy. W każdym wypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania i zaniechania osób trzecich (w tym podwykonawców), jak za własne 

działania i zaniechania. Naruszenie przez Wykonawcę powyższego warunku 

stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  po 

wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie stanu zgodnego z umową. 

6. Pisemny wniosek o udzielenie zgody na powierzenie robót podwykonawcy 

powinien zawierać :  

a)   dokładne oznaczenie podwykonawcy i aktualną kopię odpisu z właściwego 

rejestru, w którym podwykonawca jest zarejestrowany, wydanych przez 

organ rejestrowy. 

b)   dokładne określenie zakresu świadczenia podwykonawcy wraz ze 

specyfikacją Robót, które miałby wykonywać podwykonawca i ich 

kosztorysem, 

c)   projekt umowy zawierającej wszystkie istotne postanowienia, jaką 

Wykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą na wykonanie całości lub 

części Robót, których dotyczy wniosek Wykonawcy. 

7.    W przypadku udzielenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na zawarcie 

umowy z podwykonawcą,  Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia umowy z 

podwykonawcą jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu odpisu umowy 

zawartej z podwykonawcą wraz z wszystkimi załącznikami do umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego w ten sam sposób o 

każdej zmianie umowy z podwykonawcą i o każdym przypadku rozwiązania 

takiej umowy z podwykonawcą wskazując przyczynę jej rozwiązania. 

8.    Jeżeli Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców zobowiązuje się 

wykonać siłami własnymi i z własnych materiałów cały zakres rzeczowy robót. 

9.    Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z 

technologią wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy, zobowiązuje się 

zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa oraz stosować odpowiednie 

metody organizacyjno - techniczne na terenie budowy, zapewnić ciągłość 

prowadzenia robót, jak również ponosić będzie wszelkie skutki prawne za 

ewentualne szkody w otoczeniu prowadzonych prac. W szczególności 

Wykonawca zapewni przestrzeganie ogólnych przepisów BHP określonych w: 

a) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( 

Dz. U. 2003.169.1650 ), 

b) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003.47.401), 
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10. Wykonawca jest zobowiązany kierować całością robót oraz zapewnić własny, 

stały i odpowiednio uprawniony nadzór nad robotami, w szczególności 

zapewnić codzienną obecność przedstawiciela Wykonawcy na terenie robót. 

11. Wykonawca będzie przestrzegać i bezwarunkowo stosować obowiązujące u 

Zamawiającego a udostępnione mu akty prawne wewnętrzne, w szczególności 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska, a także stosować wyroby oraz sprzęt wyłącznie w sposób 

zgodny z przepisami BHP i zapewniający ochronę przewidzianą 

obowiązującymi przepisami prawa; 

12. Pracownicy Wykonawcy wyposażeni zostaną w środki ochrony indywidualnej 

według odrębnych przepisów, w szczególności pracownicy Wykonawcy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy na terenie budowy będą posiadać, 

umieszczone w widocznym miejscu na ubraniu roboczym lub hełmie, logo lub 

nazwę Wykonawcy.  

13. Wykonawca wyposaży osoby upoważnione do przebywania na terenie budowy 

w widoczne identyfikatory, zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy. Personel 

bez identyfikatorów nie będzie miał prawa wstępu na teren budowy. 

14. Wykonawca zapozna przed rozpoczęciem świadczenia przedmiotu Umowy 

zarówno swoich pracowników, jak i pracowników ewentualnych 

podwykonawców z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), oraz  

zapewni  przestrzeganie przepisów i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przez wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w wykonywanie Umowy.  

15. 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; 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. Strony uznają tą przerwę w wykonywaniu umowy za 

spowodowaną z winy Wykonawcy.  

16. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić 

możliwość korzystania z energii elektrycznej, zabezpieczyć dostawę wody dla 

potrzeb realizacji robót. Wykonawca we własnym zakresie dokona odrębnych 

uzgodnień z Zamawiającym oraz firmami działającymi na terenie robót w 

zakresie przyłączy telefonicznych i komputerowych oraz odpłatności za inne 

użyte do budowy media i środki techniczno – organizacyjne. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt łączności pomiędzy terenem budowy 

a własną firmą oraz osobami trzecimi. 

17. O ile Strony nie postanowią inaczej, Wykonawca wykona przedmiot Umowy 

przy użyciu  własnych wyrobów budowlanych oraz sprzętu. 

18. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszelkie wyroby i sprzęt niezbędne do 

wykonania Umowy. Korzyści i ciężary związane z dostarczonymi wyrobami 
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oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą 

na Zamawiającego z chwilą dokonania końcowego odbioru przedmiotu Umowy. 

19. Wyroby oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i 

wymogami określonymi w Umowie i obowiązujących przepisach prawa, w 

szczególności ustala się, iż wszystkie wyroby dostarczone przez Wykonawcę,  

będą: 

a) nowe i o jakości określonej w projekcie budowlano-wykonawczym oraz 

innych załącznikach do Umowy; 

b) zgodne z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 

), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 

2004 r., Nr 92, poz. 881), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041), 

c) posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie właściwych norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

d) w przypadku wyrobów lub sprzętu nie podlegających certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa, posiadać one będą deklarację bezpieczeństwa lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą (lub, w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy - aprobatą techniczną). 

19. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego do stosowania wszelkich 

wyrobów i sprzętu wykorzystywanego do realizacji przedmiotu umowy. Na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu, pochodzenia wyrobów i 

sprzętu oraz odnośnych certyfikatów. Zamawiający ma prawo do regularnego 

kontrolowania jakości wyrobów i stanu technicznego sprzętu, zaś Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia wyrobów i sprzętu w celu 

przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego, że jakość wyrobów lub stan techniczny sprzętu jest niezgodny z 

warunkami określonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie wyroby lub sprzęt 

z terenu budowy i zastąpi je innymi zgodnymi z Umową w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko. 

20. Bez dodatkowego wezwania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić i przechowywać do dyspozycji Zamawiającego, dla każdego z 

wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu Umowy, 

odpowiednie zaświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodności z 

normami i tym podobne dokumenty oraz dostarczyć Zamawiającemu oryginały 

tych dokumentów poszczególnych ramach właściwych odbiorów określonych w 

Umowie. 
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21. Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego oraz 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za jakość i stan 

sprzętu, mający wpływ na jego bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze 

technicznym i przepisami szczególnymi. Jeżeli w przypadku nieprzestrzegania 

przez Wykonawcę przepisów o dozorze technicznym, organ właściwej jednostki 

dozoru technicznego wyda decyzję o wstrzymaniu eksploatacji sprzętu, wszelkie 

opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy będą traktowane jako nienależyte 

wykonanie umowy. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić 

organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub Zamawiającego o każdym 

niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku 

związanym z jego eksploatacją. W celu rozwiania wszelkich wątpliwości Strony 

ustalają, iż Wykonawca jako eksploatujący sprzęt ponosi wyłączną 

odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa za naruszenie obowiązków 

określonych w niniejszym ustępie. 

22. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian przez Wykonawcę w 

stosunku do użytych wyrobów lub sprzętu na wyroby lub sprzęt o parametrach 

równorzędnych lub lepszych, przy czym ww. zmiany powinny być 

udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio zaakceptowane na 

piśmie przez Zamawiającego i projektanta. Zgoda Zamawiającego na 

zastosowanie wyrobów lub sprzętu o parametrach  innych niż określone w 

Umowie nie oznacza akceptacji zmiany wynagrodzenia umownego. Wszelkie 

konsekwencje finansowe zastosowania zamienników obciążają Wykonawcę.  

23. Wykonawca jest zobowiązany na mocy Umowy do prowadzenia bieżącej 

dokumentacji techniczno-organizacyjnej i jakościowej, w tym Dziennika Budowy, 

pozwalającej na ocenę prawidłowości prowadzenia robót przez Wykonawcę oraz 

umożliwienia Zamawiającemu stałego nadzoru nad robotami oraz kontrolę ilości 

i jakości zastosowanych wyrobów i stanu technicznego sprzętu. 

24. Wykonawca, zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu wszystkie odpady, 

powstałe przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

postępowania z odpadami w sposób, zapewniający ochronę życia i zdrowia 

ludzi, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j.: Dz. 

U. z 2010r., nr 185, poz. 1243, j.t.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150, z późn. zm.), ustawy z dnia 

11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., nr 

63 poz. 638, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607, z późn. zm.). 

25. W celu należytego wykonania zobowiązań, wynikających z ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów 

(materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy. 

26. Najpóźniej w dniu końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu terenu budowy, za wyjątkiem zaplecza 
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budowy, które Wykonawca ma obowiązek zlikwidować, po uprzednim 

uporządkowaniu terenu budowy oraz jego bezpośredniego otoczenia. 

Przekazanie Zamawiającemu terenu budowy nastąpi poprzez sporządzenie 

pisemnego protokołu, w zakreślonym przez Zamawiającego terminie. 

Nieobecność Wykonawcy w toku czynności odbiorowych nie stanowi 

przeszkody w dokonaniu odbioru terenu budowy. W takim wypadku termin do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości biegnie od dnia doręczenia 

Wykonawcy odpisu protokołu. Nieusunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w 

zakreślonym terminie stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy. 

 

§ 7 

Inspekcje i odbiory 

Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli wszystkich robót prowadzonych przez 

Wykonawcę. Inspekcje prowadzone przez Zamawiającego nie zwalniają 

Wykonawcy od prowadzenia własnej kontroli procesu realizacji oraz jakości 

wykonania przedmiotu Umowy. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i zgłoszenie 

odbiorów robót, a do Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 

3.  Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy, 

3) odbiór ostateczny. 

4.  Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony 

inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.  

5. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie 5 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokona odbioru 

świadczeń wykonanych przez Wykonawcę.  

6.Strony dopuszczają dokonywanie odbiorów częściowych przedmiotu Umowy 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 Z czynności odbioru komisja spisze protokół, w którym zawarte zostaną w 

szczególności: 

a) informacje o jakości wykonanych robót, 

b) inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego bądź komisję. 

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z 

terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze 

innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. 

7.Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu do odbioru 

prace zanikające lub ulegające zakryciu. W wypadku zaniechania tego obowiązku, 
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Wykonawca zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia kontroli prawidłowości i rzetelności wykonania 

tych robót, a następnie do przywrócenia tych robót do stanu poprzedniego. Koszt i 

ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę. Opóźnienie jakie nastąpi w wyniku 

odkrycia robót lub wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości i rzetelności wykonania tych robót stanowić będzie nienależyte 

wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

8.Nie później niż w toku odbioru końcowego, pod rygorem uznania przedmiotu 

Umowy za nienależycie wykonany, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania zakresu 

przedmiotu Umowy z projektem budowlano-wykonawczym oraz 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

polskimi normami; 

b) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i 

aprobaty na wbudowane materiały, w tym opinia niezależnego 

stowarzyszenia/federacji squasha np. WSF lub stowarzyszeń 

ogólnopolskich Polskiej Federacji Squasha lub Polskiego Stowarzyszenia 

Squasha 

c) obmiar robót; 

d) dokumentację powykonawczą w zakresie ustalonym w programie 

funkcjonalno-użytkowym,  

e) dokumentację użytkowania kortu zawierającą zasady użytkowania i 

konserwacji, obiektu budowlanego zrealizowanego w ramach przedmiotu 

Umowy oraz jego wyposażenia,  

f) dokument gwarancji producenta wyrobów, o ile nie został wcześniej 

przekazany wraz z wyrobami, 

g) Dziennik budowy 

h) inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, informując jednocześnie o powyższym Zamawiającego; 

9. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, a zakończy odbiór w 

terminie 3 dni roboczych licząc od daty jego rozpoczęcia. 

10. Nieobecność Wykonawcy w toku czynności odbiorowych nie stanowi 

przeszkody w dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy. W takim wypadku 

termin do usunięcia stwierdzonych wad biegnie od dnia doręczenia Wykonawcy 

odpisu protokołu. 

11. Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót bądź ujawniono istnienie 

takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad; 
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12. Za dzień uznania przez komisję przedmiotu umowy za należycie wykonany 

uważa się, w przypadku braku stwierdzenia wad, dzień podpisania protokołu 

odbioru końcowego; natomiast w przypadku stwierdzenia wad – dzień 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. 

13. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego. 

W wypadku stwierdzenia w protokole negatywnego wyniku czynności 

odbiorowych Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury VAT.  

14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający może 

wyznaczyć termin ich  usunięcia  i odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, albo gdy 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego  

terminie, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, odstąpić 

od umowy odstąpić albo zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt 

Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego w tym 

zakresie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Strony zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu przed upływem okresu 

udzielonej gwarancji przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy, zostanie dokonany ostateczny odbiór przedmiotu Umowy, 

wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru 

ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie miał na celu ustalenie czy przedmiot 

Umowy objęty gwarancją nie ma wad. W protokole winny zostać wpisane 

wszystkie wady stwierdzone podczas tego odbioru, a które Wykonawca 

zobowiązany będzie usunąć w terminie 7 dni od daty dokonania danego 

odbioru. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie, warunki i termin płatności 

1. W zamian za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 

zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości  ……………. 

(słownie:  ……………… złotych), w tym za wykonanie dokumentacji budowlano – 

wykonawczej wynagrodzenia w wysokości ……………………………… (słownie:  

……………… złotych). 

2. Do ceny określonej w ust. 1 doliczony zostanie podatek od towarów i usług 

(VAT) w wysokości określonej przepisami prawa. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany w 

fakturze w terminie 30 dni licząc od dnia przyjęcia przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury (oryginał i kopia). Strony ustalają jako datę zapłaty 

obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 
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4. Wyłączną podstawę do wystawienia faktury stanowi nie zawierający 

zastrzeżeń, podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru sporządzony w 

sposób przewidziany w § 7 Umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawienia przez Wykonawcę 

faktur częściowych. 

6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w PLN, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.  

7. Wynagrodzenie wynikające z Umowy obejmuje wszystkie obowiązki 

Wykonawcy i wszystkie uprawnienia Zamawiającego (wynagrodzenie ryczałtowe), 

jest ono stałe oraz nie ulegnie podwyższeniu. Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli dokonał dodatkowych świadczeń bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca bierze na siebie ryzyko 

wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń, które mogłyby zwiększyć koszty wykonania 

przedmiotu umowy. 

8. W przypadku, gdy przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w całości lub 

zgodnie z treścią Umowy, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie 

przez Zamawiającego określone proporcjonalnie do stopnia wykonania przedmiotu 

Umowy tj. w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim 

należycie wykonane prace pozostają w stosunku do całości prac przewidzianych jako 

przedmiot Umowy. 

9. W przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu rzeczowego umowy, w 

fakturze końcowej nastąpi korekta wynagrodzenia umownego według faktycznego 

zakresu robót. 

10.  Wynagrodzenie należne podwykonawcy za wykonany przedmiot Umowy 

będzie płatne bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

podwykonawcy. Na podstawie prawidłowo wystawionych i dostarczonych przez 

podwykonawcę faktury, Zamawiający dokona zapłaty na podstawie Umowy 

przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i 

dyspozycji zapłaty przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. W dyspozycji tej 

Wykonawca wskaże Zamawiającemu kwotę, która ma zostać przelana na rzecz 

podwykonawcy, a która będzie odpowiadać faktycznie wykonanej i odebranej ilości 

robót wykonanych przez podwykonawcę, tj. kwotę wynikającą z faktury 

podwykonawcy wystawionej na podstawie protokołu odbioru prac 

zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiającego. Wzór umowy przelewu 

wierzytelności stanowiący jedną z podstaw zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do umowy. Umowa przelewu 

wierzytelności winna zostać złożona z chwilą zatrudnienia podwykonawcy. Brak 

zawarcia umowy przelewu wierzytelności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w 

terminie 30 dni licząc od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu umowy przez 

Wykonawcę. 
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§ 9 

Prawa autorskie  

1. Jakakolwiek dostarczona w ramach przedmiotu umowy dokumentacja 

opracowana będzie zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie 

dokumentowania a poszczególne dokumenty stanowić będą utwory w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631 z zm.), chyba że Strony postanowią inaczej. 

Dokumentacja charakteryzować się będzie wysoką, jakością, na którą będą miały 

wpływ takie czynniki jak czytelna i zrozumiała struktura dokumentu, 

kompletność dokumentu rozumiana jako pełne przedstawienie rozpatrywanego 

zagadnienia, jak i wreszcie spójność i niesprzeczność dokumentu rozumiane jako 

zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi informacjami 

umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy 

tymi informacjami. 

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów dostarczonych 

Zamawiającemu w ramach umowy, niezależnie od formy ich sporządzenia lub 

nośnika na którym zostały one utrwalone, z dniem podpisania umowy, a w 

wypadku utworów dostarczonych Zamawiającemu już po podpisaniu umowy, z 

dniem ich odebrania przez Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego 

prawa do wykorzystywania utworów, ich kopiowania i rozpowszechniania w 

całości oraz we fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, 

miejscu, czasie oraz następuje na wszelkich polach eksploatacji bez konieczności 

uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Wykonawcy, a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania w dowolnej formie i technice (w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną i cyfrową), 

2) rozpowszechniania, w dowolnej formie i technice, w szczególności 

udostępniania w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym rozpowszechniania w sieci 

Internet oraz w sieciach zamkniętych,  

3) wprowadzania do obrotu, także poprzez wniesienie w charakterze wkładu 

niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego lub spółki prawa 

cywilnego oraz zbycie lub oddanie do używania odpłatnego lub 

nieodpłatnego osobom trzecim, 

4) dokonywania zmian/modyfikacji według własnego uznania, w tym 

tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji, tłumaczeń oraz 

rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w niniejszej umowie,  

5) wykorzystywania do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub 

identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a 
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także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub 

szkoleniowych,  

6) użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

7) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany 

układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 

8) tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji oraz rozporządzania i 

korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w niniejszej Umowie, 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym właścicielem praw 

autorskich do utworów i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią oraz 

utwory te są wolne od wad i obciążeń prawnych, a spowodują naruszenia praw 

osób trzecich.  

4. Postanowieniami niniejszego paragrafu nie są objęte utwory, w tym programy 

komputerowe udostępniane Zamawiającemu na podstawie odrębnych 

porozumień, w tym umów licencyjnych.   

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

6. W ramach wynagrodzenia Zamawiający jest upoważniony przez Wykonawcę do 

wykonywania osobistych praw majątkowych i  Wykonawca zobowiązuje się do 

nie wykonywania tych praw. Ponadto Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu 

zrzeka się roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia. W wyniku przeniesienia 

na Zamawiającego praw autorskich majątkowych, Strony potwierdzają, że 

Zamawiający w szczególności upoważniony jest do: 

a) zlecenia wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz innych 

projektów lub opracowań innemu podmiotowi; 

b) przekazania temu podmiotowi  nadzoru autorskiego; 

7. Podmiot, któremu zlecono wykonanie kolejnej dokumentacji na podstawie 

dokumentacji budowlano – wykonawczej stworzonej przez Wykonawcę może je 

wykonać w szczególności wykorzystując jedynie część rozwiązań przyjętych w 

dokumentacji Wykonawcy bądź wykonać je w sposób w części odmienny od 

przyjętego w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną oraz estetyczną przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

36 miesięcy  licząc od daty podpisania nie zawierającego zastrzeżeń końcowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi 

udzielonej gwarancji.  
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3. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć 

wszystko, co Wykonawca świadczył w celu należytej realizacji przedmiotu 

Umowy. 

4. 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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia umownego, uzgodnić z Zamawiającym sposób usunięcia wad 

przedmiotu umowy oraz uzyskać ich 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.  

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszoną wadę bez zbędnej zwłoki w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wady przedmiotu Umowy w 

umówionym terminie, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary 

umownej, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę 

kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wady bez konieczności uzyskania w 

tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

zgodę.  

8. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji/rękojmi 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. 

9. Z chwilą usunięcia wady przedmiot Umowy (lub odpowiednio jego część) 

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 gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonywania napraw 

gwarancyjnych i czas przestojów spowodowanych wystąpieniem wad. 

10. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami co najmniej 

równoważnych warunków gwarancji, w tym okresu odpowiedzialności z tytułu 

gwarancji. W przypadku, gdy podwykonawca udzielił Wykonawcy gwarancji na 

warunkach korzystniejszych niż określone w umowie, Wykonawca przenosi 

takie prawa na Zamawiającego (cesja warunkowa).  

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 
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gwarancji. Na dostarczone wyroby obowiązuje ponadto gwarancja producenta, 

zaś Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów stosownych kart 

gwarancyjnych nie później niż do dnia odbioru końcowego (wraz z warunkami 

gwarancji i serwisowania). 
 

§ 11 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. Kary umowne płatne będą na podstawie otrzymanego wezwania (nota 

księgowa) do zapłaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania. 

2. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w jakimkolwiek 

zakresie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty 0,2 % 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu w 

którym przedmiot umowy miał zostać wykonany.   

3. W razie opóźnienia w usunięciu wady/usterki Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości kwoty 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu na który przewidziano usunięcie 

usterki/wady. 
4. Wykonawca zapłaci karę umowną za naruszenie zasad BHP – w wysokości 

określonej w taryfikatorze zawartym w załączniku nr 3 do umowy pt Taryfikator kar 

umownych. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% brutto wynagrodzenia.  

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w 

sprawach nie uregulowanych powyżej, lub gdyby którekolwiek z oświadczeń lub 

zapewnień Wykonawcy okazało się nieprawdziwe, niekompletne lub mylące w 

jakikolwiek sposób, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. 

7. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie mogą być 

kumulowane tzn. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za 

każde oraz każdorazowe naruszenie umowy skutkujące obowiązkiem zapłaty kary 

umownej. Niezależnie od kary umownej Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego, jeżeli zastrzeżona kara 

umowna nie pokryła całości szkody. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy 

nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania 

uzupełniającego. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu 

umowy w jakimkolwiek zakresie lub wykonuje przedmiot umowy w sposób 

nienależyty, Zamawiający może powierzyć wedle swojego uznania całość lub część 

świadczeń realizowanych przez Wykonawcę osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskania upoważnienia 

sądowego w tym zakresie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia stanu 

niezgodnego z umową/prawem w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  
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§ 12 

Zasady współpracy 

1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca wyznaczą do kontaktów roboczych 

podczas wykonywania przedmiotu Umowy odpowiednio upoważnione osoby 

zwane dalej odpowiednio przedstawicielem Zamawiającego lub 

przedstawicielem Wykonawcy. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest …………………………… nr. tel 

…………….. e-mail ……………………., natomiast przedstawicielem Wykonawcy 

……………………….. nr. tel …………….. e-mail …………………….,. 

3. Zmiany w zakresie składu osób upoważnionych do dokonywania czynności 

określonych w ustępie powyżej nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, nie 

mniej druga Strona umowy zostanie poinformowana o ich dokonaniu na piśmie. 

Strona umowy, która uchybi określonemu w niniejszym ustępie obowiązkowi 

będzie ponosiła odpowiedzialność za powstałą szkodę na zasadach ogólnych. 

4. Przedstawiciele Wykonawcy będą mieć w szczególności następujące obowiązki i 

uprawnienia: 

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy oraz 

protokolarne zdanie terenu budowy po zakończeniu realizacji przedmiotu 

Umowy, 

b) prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót; 

c) organizowanie i wykonywanie robót zgodnie z umową, dokumentacją 

budowlano – wykonawczą , pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 

przepisami prawa i Polskimi oraz Europejskimi Normami oraz wymogami 

technicznymi określonymi w Umowie; 

d) zawieszanie wykonywania robót w przypadku wystąpienia 

jakiegokolwiek zagrożenia oraz niezwłoczne powiadamianie o tym 

właściwego organu oraz osoby wykonującej nadzór z ramienia 

Zamawiającego; 

e) wykonywanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

f) przedstawianie robót do kontroli lub odbioru przez Zamawiającego oraz 

zapewnianie przeprowadzenia innych testów i badań niezbędnych dla 

dokonania odbioru robót, których wymagają obowiązujące przepisy 

prawne lub postanowienia Umowy; 

g) zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru poprzez dokonanie 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (lub w inny sposób na 

piśmie), uczestnictwo w procedurach odbioru, zapewnianie usunięcia wad 

oraz przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, że prace stanowiące 

przedmiot Umowy zostały ukończone;  

h) powiadamianie Zamawiającego na piśmie o wszelkich zastrzeżeniach 

stron trzecich lub roszczeniach  wnoszonych  przez  Wykonawcę  lub  

przez  osoby,  za  które  Wykonawca  jest odpowiedzialny, w związku z 

wykonywaniem umowy;  
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i) ponoszenie odpowiedzialności za działania personelu Wykonawcy oraz 

wyroby i sprzęt, w tym sprzęt Zamawiającego;  

j) wykonywanie wszelkich   innych obowiązków i uprawnień   wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa 

budowlanego. 

5. Przedstawiciele Zamawiającego będą mieć następujące obowiązki i uprawnienia: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy i wykonywanie 

kontroli zgodności robót z dokumentacją budowlano – wykonawczą, 

pozwoleniem na budowę, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej; 

b) kontrola jakości robót, a szczególnie kontrola prawidłowego stosowania 

wyrobów; 

c) przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru 

przewidzianych Umową, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i potwierdzanie usunięcia 

wad oraz innych nieprawidłowości;  

e) wydawanie przedstawicielowi Wykonawcy wiążących poleceń a 

dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania 

testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub 

elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru; 

f) wykonywanie innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania 

wszelkich komentarzy i zastrzeżeń do dziennika budowy; 

g) wykonywanie wszelkich   innych obowiązków i uprawnień   wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa 

budowlanego. 

6. Wyznaczone osoby będą kontaktować się przy użyciu wszystkich dostępnych 

środków komunikacji, w trakcie spotkań roboczych, z przebiegu których 

sporządzana będzie notatka służbowa zawierająca istotne ustalenia Stron i 

podpisana przez przedstawicieli obu stron. 

7. Wszelkie oświadczenia Stron, o ile Strony nie postanowią inaczej, wymagają 

zachowania formy pisemnej. Oświadczenia przekazane faksem lub przy użyciu 

poczty elektronicznej są skuteczne począwszy od chwili ich przekazania, chyba że 

nie zostaną następnie potwierdzone na piśmie. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego w formie pisemnej i 

elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu przekazanego w 

formie pisemnej. Nie uchybia to treści art. 78 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. 
8. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonania przedmiotu 

Umowy, przy czym o zaistniałych w trakcie tegoż wykonania trudnościach i 

przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie na piśmie. 

Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji 

spornych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
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9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzania w 

formie pisemnej szczegółowego raportu z postępu wykonywanych robót. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia w treści raportu 

informacji o ilości i rodzaju zabudowanych wyrobów, problemach wynikłych 

przy realizacji robót oraz innych sprawach mających wpływ na prawidłowe 

wykonanie umowy. 

10. Każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich 

danych, które uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W 

szczególności dotyczy to zmiany adresu dla doręczeń, numerów telefonów, 

adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Zmiana powyższych 

danych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony, 

nie mniej druga Strona zostanie poinformowana o ich dokonaniu na piśmie. 

Zmiana powyższych danych, w braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, 

nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, w szczególności 

korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie 

doręczoną. 

 

§ 13 

Ochrona poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu względnie po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, z jakichkolwiek powodów do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich 

informacji dotyczących Zamawiającego (zwanych dla potrzeb niniejszej umowy 

„Informacjami Poufnymi”), w tym: 

1) danych osobowych – chronionych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. O 

ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. 

zm.), 

2) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - chronionych na 

podstawie ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503, z późn. zm.), 

3) informacji niejawnych - chronionych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 

z zm.),  

4) innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego w 

najmniejszym nawet stopniu na szkodę, a w szczególności: 

a) informacji  programowych, technicznych, technologicznych, handlowych,  

organizacyjnych, w tym  informacji dotyczących danych kontrahentów 

Zamawiającego, systemu organizacji pracy, prowadzonych negocjacji, 

pertraktacji ugodowych źródeł zaopatrzenia, cen (wynagrodzeń) 

uiszczanych przez poszczególnych kontrahentów, wynagrodzeń 

pracowników, stosowanych obniżek cen i upustów, terminów płatności 

ustalanych dla  poszczególnych kontrahentów;  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż tzw. Kwota unijna  nr sprawy: ZP.6/12 

55 

 

b) strategii działania Zamawiającego, zamierzeń marketingowych itp., 

sytuacji i wyników finansowych Zamawiającego (za wyjątkiem informacji, 

których obowiązek opublikowania bądź ujawnienia przez Zamawiającego 

wynika z obowiązujących przepisów).  

c) struktury produkcji i usług przedsiębiorstwa, 

d) wielkości sprzedaży  

e) nie udostępnianych kontrahentom informacji dotyczących powiązań 

kapitałowych Zamawiającego, 

f) metod kontroli jakości, wzorów użytkowych, wynalazków nadających się 

do opatentowania, 

g) działań marketingowych, w tym pozyskiwania surowców i materiałów, 

h) zasad finansowych,  

i) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz 

funkcjonujących u niego systemów zarządzania. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez 

Wykonawcę informacje poufne,  w tym wszelkie dokumenty i materiały w 

rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, od kogo by nie pochodziły 

i niezależnie od tego czy zostały uzyskane w związku z wykonywaniem umowy 

czy tylko przy okazji jej wykonywania oraz niezależnie od tego na jakim nośniku 

zostały one utrwalone, 

3. Ujawnianie informacji poufnych, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w 

wypadku gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie 

Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, 

wyrażonym pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przy czym w razie 

wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia informacji z 

przedstawicielem Zamawiającego. W wypadku gdy Wykonawca został 

zobowiązany do ujawnienia informacji poufnych w całości lub części 

uprawnionemu organowi, Wykonawca, w granicach obowiązującego prawa, 

zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o nałożonym na niego obowiązku. 

Ujawnienie informacji poufnych w niniejszym trybie, nie zwalnia od obowiązku 

zachowania jej w tajemnicy względem innych osób lub organów/sądów. 

4. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia względnie odstąpienia od umowy 

obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje, nadal uważany będzie przez Strony 

za nieograniczony w czasie a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów w rozumieniu 

ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczących informacji poufnych jakie 

sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w 

związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając  w to ich  kopie, odpisy, a 

także zapisy na innych nośnikach informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy. W braku możliwości zwrotu informacji poufnych, w 

szczególności gdy są one przechowywane w systemie informatycznym 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego trwale 

usunąć przekazane mu informacje poufne i niezwłocznie po ich usunięciu złożyć 
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pisemne oświadczenie o trwałym usunięciu w ten sposób przechowywanych 

informacji poufnych.  

5. Informacje poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię 

zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania 

przedmiotu Umowy. Wykonawca pouczy osoby mające dostęp do informacji 

poufnych o obowiązku zachowania poufności.  

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o nieuprawnionym 

ujawnieniu przez Wykonawcę informacji poufnych jakiejkolwiek osobie trzeciej, 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że przestrzegał postanowień Umowy w 

zakresie ochrony poufności informacji, w szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za powstałą z 

tego tytułu szkodę, wykazać, że osoba która dopuściła się naruszenia została 

pouczona o obowiązku zachowania tajemnicy.   

7. W razie powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu 

informacji poufnych Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

drugą stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków 

zapobiegawczych.  

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę informacji poufnych według 

najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę 

systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, 

przechowywane lub przekazywane informacje poufne Zamawiającego, a także 

kontrolować ochronę informacji poufnych oraz przestrzeganie przepisów o 

ochronie poufności informacji. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wartości (brutto) niniejszej umowy,  tj. 

......................... (słownie:........), w formie ...................................................... 

2.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

3.  Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości odbywa się na zasadach 

określonych w przepisie art. 149 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 

2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami). 

4.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile wcześniej nie 

zaistniały podstawy do zaspokojenia się z udzielonego zabezpieczenia, nastąpi w 

takiej samej formie, w jakiej zostało ono wniesione, w terminie 7 dni po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego w formie protokołu odbioru końcowego, że 
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przedmiot umowy został wykonany należycie (bez zastrzeżeń). Nie mniej 

Zamawiający na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zatrzyma 30 % 

wysokości zabezpieczenia, które zostanie zwrócone przez Zamawiającego nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5.  W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, 

nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze wezwanie żądanie, 

wystawioną przez odpowiednio przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, 

uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego, udzieloną tytułem 

zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi 

za wady, na okres wykonania Umowy oraz udzielonej gwarancji.  

6.  W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub 

towarzystwo ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do 

złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej 

instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu, co ujęte zostanie w treści 

gwarancji. 

7.  Niezależnie od uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie Zamawiający 

będzie mógł dochodzić od Wykonawcy uprawnień lub roszczeń wynikających z 

rękojmi oraz gwarancji, a także odszkodowania w pełnej wysokości z tytułu 

szkody, jaką poniesie w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zobowiązań umownych. 

8.  Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi 

wyłącznie Wykonawca. 

9. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcy, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

 

§18 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na sumę 

ubezpieczenia nie niższą niż ……………….. PLN. Kopia polisy, ogólne warunki 

ubezpieczenia OC oraz dowód opłacenia składki stanowią Załącznik nr 4 do 

Umowy. 

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

dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z 

wykonywaniem Usług przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie 
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podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub 

podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z 

wykonywaniem Usług 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 szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego. 

 

§ 16 

Siła Wyższa 

1. Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 

a) na którą Strona nie ma wpływu, 

b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się 

przed zawarciem Umowy, 

c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć 

lub jej przezwyciężyć, oraz 

d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą 

Stronę. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 

jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, to winna ona powiadomić drugą 

Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając 

przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. 

Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona 

dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub 

okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą.  

3. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Strona będzie 

usprawiedliwiona z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim Siła 

Wyższa będzie stanowiła przeszkodę. 

4. Każda Strona winna zawsze dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia do 

minimum opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań objętych umową, a 

powstałego wskutek wystąpienia Siły Wyższej. 

5. Strona jest obowiązana powiadomić drugą Stronę, gdy tylko Siła Wyższa 

przestanie jej dotyczyć. 

 

§ 17 

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania 

Umowy lub opóźnia się w realizacji przedmiotu Umowy pomimo 

dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z Umową w 

zakreślonym terminie,  
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b) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty pomimo 

dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z Umową w 

zakreślonym terminie, 

c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 

likwidacji prowadzonej w celu przekształcenia, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie, które może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W przypadku przerwania robót, rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy 

Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 3 dni od daty 

zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń prawnych, protokół inwentaryzacji 

robót w toku na dzień zaistnienia powyższych zdarzeń. W takim wypadku 

Wykonawca na własny koszt zabezpieczy wstrzymane roboty w zakresie 

wzajemnie uzgodnionym. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 18 

Postanowienie końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są tylko w przypadkach określonych w 

art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), przy czym zmiany mogą 

dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy w sytuacji, gdyby do opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy doszło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności i na okres nie dłuższy niż okres niezawinionego przez 

Wykonawcę opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, 

2) sposobu oraz zakresu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany spowodowane niedostępnością na rynku wyrobów wskazanych w 

ofercie, dokumentacji budowlano-wykonawczej na skutek zaprzestania 

produkcji lub wycofania z rynku tych wyrobów, 

b) zmiany spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w ofercie, dokumentacji budowlano-

wykonawczej lub innej dokumentacji związanej z realizowaną umową w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę 

obowiązującego prawa, 
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d) zmiany spowodowane zmianą obowiązujących przepisów prawa, w tym 

zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. 

4. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 

zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami. 

5. Umowa stanowi całość porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze 

pisemne lub ustne porozumienia pomiędzy Stronami, ogólne warunki umów 

którejkolwiek ze Stron nie znajdują zastosowania. 

6. Z zastrzeżeniem postanowienia § 8 ust. 10 Umowy, przeniesienie przez 

Wykonawcę praw oraz obowiązków, wynikających z Umowy, w tym 

wierzytelności, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, udzielonej według wyłącznego uznania 

Zamawiającego. 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. 

7. W braku umownej definicji pojęcia użytego w umowie, Strony przyjmują takie 

znaczenie danego pojęcia, jakie można ustalić na podstawie definicji określonych 

w obowiązujących aktach prawnych, a w braku takich definicji, na podstawie 

powszechnie przyjętego językowego znaczenia danego zwrotu, wykładanego 

przy uwzględnieniu brzmienia postanowień umowy, doświadczenia życiowego 

oraz wiedzy technicznej. 

8. Wszelkie spory, kontrowersje czy roszczenia wynikające z tej umowy lub z nią 

związane, w tym kwestie jej interpretacji lub stwierdzenia jej nieważności, 

których Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane 

wyłącznie przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

9. Niezależnie od tego czy umowa zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną 

jej wersją będzie wersja w języku polskim, która będzie miała przewagę w 

każdym przypadku. Wszelka korespondencja i informacje pomiędzy stronami, 

wszelkie raporty, polecenia, instrukcje, literatura, zapisy i inne pisemne materiały 

dotyczące niniejszej umowy będą utrzymane i dostarczane w języku polskim. 

10. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa 

i obowiązki Stron są ważne na terenie Polski bez możliwości stosowania zasady 

kolizji przepisów prawnych.  
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11. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia umowy 

za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za 

nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub 

postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej 

intencji Stron. 

12. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej a także kolejność jej postanowień została 

wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, 

nie ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani 

intencji jakiegokolwiek jej postanowienia. 

13. Jeżeli w treści umowy stwierdzone zostaną wieloznaczności lub rozbieżności 

między poszczególnymi jej postanowieniami, zaś wątpliwości nie zostały 

rozstrzygnięte w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych, wtedy przedstawiciel Zamawiającego udzieli w 

tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia. 

14. Za wyjątkiem tego, jak to zostało w Umowie postanowione inaczej, brak 

nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie 

jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej 

Umowie nie będzie stanowił ani nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się 

prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich warunków lub 

zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się któregokolwiek innego 

warunku lub zastrzeżenia zawartych w niniejszej umowie. 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 

Prawo Budowlanego.   

16. Umowa została sporządzona w 2  jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym 

jeden dla Wykonawcy a pozostałe dla Zamawiającego 

17. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z ich załącznikami, 

2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy przelewu. 

3) Załącznik nr 3 – Taryfikator kar umownych 

4) Załącznik nr 4 – Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia 

przez Wykonawcę oraz opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Umowa przelewu wierzytelności nr ……………… 

 

w dniu ..................... w Rudzie Śląskiej została zawarta umowa pomiędzy:  

 

……………………………,  

zwany dalej w umowie „CEDENTEM”,  

 

a 

……………………. 

 

zwaną dalej w umowie „CESJONARIUSZEM” 

 

§ 1. 

1. CEDENT oświadcza, że na podstawie umowy nr ………….. z dnia ……………... zawartej 

z Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (zwanej dalej w umowie 

INWESTOREM), jest  wykonawcą inwestycji pn: „Zaprojektuj i wybuduj – 3 korty do 

squash” (dalej w umowie zwaną INWESTYCJĄ). 

2. CEDENT oświadcza, że w umowie wskazanej w § 1 ust. 1 zawarta została klauzula, że 

wynagrodzenie należne podwykonawcy za prace wykonywane w ramach INWESTYCJI na 

podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych zawartej z CEDENTEM będzie płatne 

bezpośrednio przez INWESTORA na rachunek bankowy podwykonawcy. 

3. Strony oświadczają, że w dniu ............... została zawarta umowa podwykonawcza nr 

……………, pomiędzy CEDENTEM a CESJONARIUSZEM, której przedmiotem jest 

wykonanie robót budowlanych na INWESTYCJI. 

4. W celu dopełnienia  warunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, CEDENT przelewa 

niniejszym na CESJONARIUSZA swoją przyszłą wierzytelność przysługującą mu wobec 

INWESTORA, z tytułu realizacji umowy nr ………… z dnia ………….., maksymalnie do 

………………………….. ze skutkiem zapłaty do tej kwoty wynagrodzenia należnego 

CESJONARIUSZOWI wynikającego z umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej na 

warunkach wykonania i odbioru robót wynikających z tej umowy. 

5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości i niejasności Strony postanawiają, że niniejsza 

cesja będzie realizowana przez INWESTORA sukcesywnie w miarę postępu prac 

wykonywanych przez CESJONARIUSZA, na warunkach wykonania i odbioru robót 

wynikających z umowy, o której mowa w ust. 3. Zapłata jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia przez INWESTORA na rzecz CESJONARIUSZA nastąpi wyłącznie na 

podstawie pisemnej dyspozycji CEDENTA przekazanej INWESTOROWI wraz z fakturą 

CEDENTA wystawioną zgodnie z umową zawartą przez CEDENTA z INWESTOREM nr 

Komentarz [PG1]: Proszę o 
sprawdzenie zgodności mechanizmów tej 

umowy z wytycznymi Ministerstwa 
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………….. z dnia ………………. Kwota wskazana w dyspozycji będzie odpowiadać kwocie 

faktury wystawionej przez CESJONARIUSZA na rzecz CEDENTA po uwzględnieniu 

stosownych potrąceń zgodnie z umową, o której mowa w ust 3. 

6. Kwota wskazana w ust. 4 powyżej jest kwotą maksymalną jaka przysługuje 

CESJONARIUSZOWI, a podwyższenie tej kwoty może nastąpić wyłącznie po podpisaniu 

stosownego aneksu zwiększającego kwotę wynagrodzenia wynikającą z umowy, o której 

mowa w ust. 3 powyżej i po podpisaniu aneksu do niniejszej umowy przelewu 

wierzytelności. 

7. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości i niejasności Strony oświadczają, że kwota 

wskazana w ust. 4 powyżej może ulec stosownemu obniżeniu na skutek zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w umowie przywołanej w ust. 3 powyżej. Dotyczy to w 

szczególności następujących okoliczności: zmiana przedmiotu umowy, zmniejszenie 

zakresu robót, kar umownych, konieczność wykonania zastępczego, obniżenie 

wynagrodzenia z tytułu wad przedmiotu umowy oraz innych potrąceń dokonanych na 

podstawie umowy, o której mowa w ust. 3.  

8. Strony postanawiają, że wyłącznym warunkiem realizacji przez INWESTORA 

jakichkolwiek płatności wynikających z niniejszej umowy jest wykonanie prac przez 

CESJONARIUSZA i ich odebranie przez CEDENTA oraz INWESTORA na warunkach 

wynikających z umowy, o której mowa w ust. 3 oraz złożenie przez CEDENTA pisemnej 

dyspozycji zapłaty INWESTOROWI. 

9. CESJONARIUSZ oświadcza, że wierzytelność określoną w ust. 4 powyżej przyjmuje celem 

rozliczenia wynagrodzenia przysługującego CESJONARIUSZOWI za prawidłowo 

wykonane i odebrane przez CEDENTA roboty zgodnie z umową, o której mowa w ust. 3 

powyżej. 

 

§ 2. 

CESJONARIUSZ oświadcza, że nie istnieją żadne, dotyczące go okoliczności utrudniające lub 

uniemożliwiające nabycie wierzytelności wskazanej w umowie. 

 

§ 3. 

1. Celem wykonania zobowiązania, o którym mowa w § 1 powyżej CEDENT przedłoży 

każdorazowo INWESTOROWI własną fakturę wraz z dyspozycją zapłaty określonej kwoty 

na rzecz CESJONARIUSZA. Zadysponowana kwota będzie odpowiadać faktycznie 

wykonanej i odebranej ilości prac tj. kwocie wynikającej z faktury CESJONARIUSZA 

wystawionej na podstawie zaakceptowanego protokołu odbioru robót, po uwzględnieniu 

potrąceń dokonanych na podstawie umowy. 

2. CEDENT oświadcza, że każdorazowo po otrzymaniu od CESJONARIUSZA prawidłowo 

wystawionej faktury, przekaże INWESTOROWI dyspozycje zapłaty wynikającej z niej 

kwoty z kolejnej najbliższej faktury wystawionej przez CEDENTA na rzecz INWESTORA 

w celu przyjęcia ich do wiadomości i realizacji postanowień niniejszej umowy oraz 

postanowień umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 i ust. 3. 
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3. INWESTOR dokona na rzecz CESJONARIUSZA zapłaty wynagrodzenia wynikającego z 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 bezpośrednio na konto CESJONARIUSZA, 

maksymalnie do łącznej kwoty ……………….. każdorazowo w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury CEDENTA wraz z dyspozycją zapłaty określonej kwoty na rzecz 

CESJONARIUSZA. 

4. Zapłata faktur bezpośrednio na rzecz CESJONARIUSZA pomniejsza kwotę zobowiązania 

INWESTORA wobec CEDENTA z tytułu umowy nr ………………. z dnia ………………. o 

kwotę dokonanych bezpośrednio płatności. 

 

 

 

§ 4. 

CEDENT jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia INWESTORA o zawarciu 

niniejszej umowy. 

 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego właściwego dla Miasta Ruda Śląska. 

3. Umowa niniejsza została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla CEDENTA oraz po jednym egzemplarzu dla CESJONARIUSZA i 

INWESTORA. 

 

CESJONARIUSZ        CEDENT 

 

 

 

 

 

 

wa przelewu wie    
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Taryfikator kar umownych 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości wskazanej w 

taryfikatorze, w ciągu 14 dni od wystawienia przez zamawiającego noty obciążeniowej. 

Lp

. 
Wykaz niezgodności i spostrzeżeń 

Poziom 

kary  

1=500   

zł 

2=1000 

zł 

3=1500 

zł 

BHP 

1 

nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów ochronnych na terenie całego 

zakładu (za wyjątkiem części administracyjnej), środków chroniących przed upadkiem 

z wysokości, środków ochrony słuchu, masek p/pyłowych w miejscach gdzie zostało 

to określone stosownymi znakami i innych wymaganych środków ochrony 

indywidualnej 

2 

2 niestosowanie ochrony dróg oddechowych w obrębie chłodni wentylatorowych 2 

3 

przystąpienie do pracy bez wymaganych dokumentów lub z nieważnymi 

dokumentami takimi jak polecenie wykonania pracy lub zezwolenie na prowadzenie 

prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

3 

4 
prowadzenie prac bez opracowania planu bioz, w przypadku konieczności 

sporządzenia takiego planu 
3 

5 pozostawienie bez dozoru przyłączonych do sieci urządzeń elektrycznych  1 

6 
opuszczenie miejsca pracy przez kierującego zespołem lub nadzorującego bez 

przerwania pracy i wyprowadzenia pracowników z miejsca wykonywania pracy  
3 

7 
nie poinformowanie, do końca zmiany roboczej, o zdarzeniu wypadkowym, które 

wystąpiło podczas wykonywania prac dla zamawiającego  
3 

8 
zastawienie dojść do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń 

elektrycznych 
1 

9 
przechowywanie odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do 

tego celu 
1 

10 

przebywanie na terenie zakładu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz wnoszenie na teren 

zakładu napojów alkoholowych 

3 
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Lp

. 
Wykaz niezgodności i spostrzeżeń 

Poziom 

kary  

1=500   

zł 

2=1000 

zł 

3=1500 

zł 

11 wchodzenie lub wjeżdżanie do oznakowanych stref niebezpiecznych 3 

12 
palenie tytoniu w pomieszczeniach zakładu pracy (poza wyznaczonymi do tego celu 

miejscami) 
1 

13 używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez ważnych badań 2 

14 używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie 2 

15 nie stosowanie oświetlenia bezpiecznego 3 

16 
prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży gazowych w sposób 

powodujący lub mogący spowodować ich uszkodzenie 
2 

17 
montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z dokumentacją producenta lub 

projektem indywidualnym 
3 

18 montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników nie posiadających uprawnień  1 

19 
zastosowanie niesprawnych technicznie elementów rusztowania (skorodowanych, z 

widocznymi pęknięciami lub uszkodzonych mechanicznie) 
2 

20 
brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy lub sporządzenia protokołu 

odbioru technicznego rusztowania 
2 

21 
brak daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych w przypadku rusztowania 

usytuowanego przy drodze lub przejściach dla pieszych 
3 

22 

brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej wykonawcę montażu z imienia 

i nazwiska, numerem telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie pomostów i 

konstrukcji rusztowania 

2 

23 brak zastosowania odpowiednich złączy przy łączeniu przewodów spawalniczych 1 

24 pozostawienie włączonych spawarek bez nadzoru 1 

25 nieprawidłowe podłączenie przewodu powrotnego-spawalniczego 1 

PPOŻ. 

26 używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem 3 
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Lp

. 
Wykaz niezgodności i spostrzeżeń 

Poziom 

kary  

1=500   

zł 

2=1000 

zł 

3=1500 

zł 

27 
gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych 

materiałów palnych pod ścianami budynków 
1 

28 

przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od linii 

kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów 

odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu 

elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o 

napięciu powyżej 400 V 

1 

29 

blokowanie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi 

ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych w tym wyjść pionowych i poziomych z tuneli 

kablowych 

2 

30 stosowanie dodatkowych urządzeń ogrzewczych bez zgody zamawiającego 1 

31 

przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków lub tymczasowych 

zapleczach robót (kontenery, pakamery) butli napełnionych gazami palnymi lub 

innymi gazami sprężonymi o wadze ładunku ponad 11 kg 

2 

32 

stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych w odległości mniejszej 

niż  

0,05 m od żarówki 

1 

33 

dokonanie samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji gazowych 

lub elektrycznych, budowanie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub 

gazowej 

3 

34 

pozostawienie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych 

substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo 

wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach 

z materiału niepalnego 

1 

35 
blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów uruchamiania 

instalacji gaśniczych lub oddymiających 
2 

36 
mocowanie butli z gazami technicznymi  do konstrukcji obiektów oraz urządzeń i 

instalacji stanowiących infrastrukturę zakładu 
2 
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Lp

. 
Wykaz niezgodności i spostrzeżeń 

Poziom 

kary  

1=500   

zł 

2=1000 

zł 

3=1500 

zł 

37 
używanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac niebezpiecznych pod 

względem pożarowym bez umieszczenia ich na wózkach jezdnych 
2 

38 
pozostawienie butli z gazami technicznymi na terenie obiektów produkcyjnych 

zamawiającego 
3 

39 
wyposażenie stanowiska prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym w niesprawny sprzęt gaśniczy  
2 

40 
brak podręcznego sprzętu gaśniczego w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych 

pod względem pożarowym 
2 

41 używanie sprzętu gaśniczego zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem 3 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

42 
zanieczyszczenie gleby i powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami oraz 

substancjami i preparatami niebezpiecznymi (m.in. oleje, smary, farby)  
3 

43 
gromadzenie materiałów przewidzianych do wykonywania robót i powstałych 

odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych 
2 

44 zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia 3 

45 wycinanie drzew i krzewów bez wcześniejszego uzyskania zgody zamawiającego  2 

46 
wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników, zieleni służącej 

wiązaniu gleby                                                                                                                                                            
2 

47 
wprowadzenie do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych lub substancji i 

preparatów niebezpiecznych 
3 

48 spalanie jakichkolwiek odpadów  3 

49 
pozostawienie nie zabezpieczonych substancji i preparatów niebezpiecznych, 

pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach  
3 

50 
Przechowywanie substancji i preparatów niebezpiecznych w pomieszczeniach do tego 

nie przeznaczonych bez pisemnej zgody zamawiającego 
3 

51 używanie substancji i preparatów niebezpiecznych bez ważnych kart charakterystyk 3 
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Lp

. 
Wykaz niezgodności i spostrzeżeń 

Poziom 

kary  

1=500   

zł 

2=1000 

zł 

3=1500 

zł 

52 
używanie nie oryginalnych pojemników do przechowywania substancji i preparatów 

niebezpiecznych 
2 

OGÓLNE 

53 wejście na teren zakładu i poruszanie się po nim bez ważnej przepustki osobowej 1 

54 wjazd na teren zakładu bez wymaganego zezwolenia 1 

55 
wykonywanie prac przez pracowników wykonawców nie przeszkolonych w zakresie 

warunków wykonywania pracy w zakładach grupy Dalkia 
2 

56 
niestosowanie się kierujących pojazdami do oznakowania dróg na terenie zakładu i 

wyznaczonych tras przejazdu  
2 

57 
nie przestrzeganie na  terenie zakładu maksymalnej prędkości wynoszącej 20 km/h, a 

w halach 5 km/h 
2 

58 
nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby kierujące, obsługujące pojazdy 

samochodowe, maszyny robocze, w tym np. wózki jezdniowe z napędem silnikowym 
3 

59 pozostawienia pojazdów na terenie obiektów produkcyjnych zamawiającego 2 

60 
dokonanie zaboru, kradzieży materiału, sprzętu, urządzeń itp., będących własnością 

zamawiającego 
3 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie 

pokryje całości szkody. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 

 

 


