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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZNAK SPRAWY: ZP-271-1/19 

 

 

Przetarg nieograniczony  na: 

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:  
Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu -  etap II.   
Remont kamiennego gzymsu i lica ściany 
 

 

przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Zadanie to jest zarekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury  i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków. 

 

                                         Zatwierdził:  

 

 

 

Załączniki do SIWZ: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków  w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej 

Załącznik nr 4 Wzór umowy  

Załącznik nr 5  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6 Przedmiar Robót  

Załącznik nr 7 Projekt budowlany  

Załącznik nr 8 Decyzje administracyjne  

Załącznik nr 9 Dokumentacja zdjęciowa  

Załącznik nr 10  STWiOR 

 

 

 

 

Srebrna Góra, 24.04.2019 r. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO 
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 

ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra      tel. +48  74 818 00 99 

adres strony internetowej: www.forty.pl          adres poczty elektronicznej: biuro@forty.pl 

NIP: 8871684069              REGON: 891503946 

2. TRYB  UDZIELANIA  ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 
euro na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst: Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PZP. 
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu  o udzielenie zamówienia 
stosuje się przepisy przywołanej ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach 
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 
późniejszymi zmianami). 

3. Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie na stronie internetowej 
Zamawiającego (https://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe.html) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, umieszczone zostanie ono również na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

4. Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 18:00. 

5. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi 
dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi Informacjami dla 
Wykonawców. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), 

ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja murów Wieży Górnej Donjonu -  etap II.   Remont kamiennego gzymsu i lica 

ściany. 

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje: 

 odbudowa (uzupełnienie i wzmocnienie) gzymsu kamiennego w koronie Wieży Górnej Donjonu, w tym: 

 usunięcie pozostałości ziemnego wału obronnego znad gzymsu, poprzedzone szczegółową dokumentacją 

pomiarową w celu późniejszego odtworzenia, demontaż barierek, 

 uzupełnienie muru kamiennego  w strefie podgzymsowej, 

 wykonanie stalowo-żelbetowej konstrukcji wsporczej pod gzyms z ciosów czerwonego piaskowca, 

 montaż ciosów gzymsowych z kotwieniem do konstrukcji wsporczej, 

  wykonanie izolacji przeciwwodnej w strefie gzymsu i korony wieży  

 odtworzenie wału obronnego nad gzymsem z zachowaniem historycznego profilu i wysokości, montaż 

barierek 

 odbudowę (uzupełnienie i wzmocnienie) zewnętrznego lica ściany, w tym: 

 usunięcie luźnych fragmentów ściany, wzmocnienie powierzchni lica obrzutka wapienną, 

 zabezpieczenie lica ściany siatka górniczą wraz z kotwieniem,  

 uprzątnięcie i segregacja kamienia w fosie do ponownego wymurowania z jego oczyszczeniem,  

 wykonanie stalowo-betonowej konstrukcji wsporczej wyrwy 1 i 2  kotwionej do rdzenia muru, 

http://www.forty.pl/
mailto:biuro@forty.pl
https://forty.pl/pl_PL/projekty-rzadowe-i-samorzadowe.html
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 uzupełnienie i naprawa lica muru wyrwy nr 1 i nr 2 od poziomu fosy do poziomu gzymsu wraz ze 

spoinowaniem, 

 naprawa i uzupełnienie wylotów okien i kanałów odwadniających z uzupełnieniem ścian i nadproży z cegły pełnej 

oraz uzupełnieniem kamieniarki z piaskowca. 

 Zadanie ma na celu zachowanie i restaurację  zabytkowych struktur  Wieży Górnej w zakresie dotyczącym 

naprawy miejsc grożących zawaleniem. Obecnie dostęp do Wieży dla zwiedzających jest wyłączony ze względów 

bezpieczeństwa spowodowanych złym stanem technicznym. Strefa gzymsu  oraz lico zewnętrzne przez wieloletni 

brak działań remontowych, rozwój zieleni inwazyjnej oraz korozję mrozową uległa miejscowemu zawaleniu, 

zarówno w części murowej jak i przykrywającego gzyms nasypu ziemnego, a zachowane fragmenty wymagają 

wzmocnienia.  

Uwaga:  

 Zaleca się, żeby wykonawca dokonał szczegółowych  oględzin  miejsca przyszłych robót oraz warunków ich 

wykonywania.  

 W  przypadku  stwierdzenia  istotnych  różnic  pomiędzy  założonym,  a  faktycznym  stanem konstrukcji lub stanu 

obiektu, rozwiązania zamienne zostaną podane na bieżąco przez Autora Projektu Budowlanego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

 Prace ze względu na niestabilność budowli oraz wysokość ponad 27 m należy prowadzić z użyciem zabezpieczeń  

alpinistycznych. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

a) Przedmiar Robót  

b) Projekt Budowlany - należy czytać tylko w zakresie wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

d) dokumentacja zdjęciowa. 

3. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy PZP zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o 
udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

4. W przypadku nie uzyskania przez Twierdza Srebrna Góra  sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra akceptacji 
dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w 
ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków,  zamówienie nie będzie realizowane.  

5. Roboty będą wykonywane w sąsiedztwie części obiektu udostępnionych dla ruchu turystycznego, w związku z tym 

mogą występować ograniczenia w wykonywaniu robót uciążliwych dla otoczenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia obiektu oraz do prowadzenia robót 

i zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osobom 

postronnym. Nie dopuszcza się składowania materiałów i sprzętu poza przekazanym Wykonawcy Placem Budowy. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy -  Załącznik nr 

4 do SIWZ. 

7. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Przedmiot główny 45000000-7     Roboty budowlane  

Przedmiot dodatkowy 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
71300000-1  Usługi inżynieryjne  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6     Roboty murarskie i murowe 

45453000-7     Roboty remontowe i renowacyjne 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
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45212350-4     Budynki o szczególnej wartości historycznej lub               

architektonicznej 

 

8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na wykonane roboty 

budowalne. Wydłużenie gwarancji oceniane będzie w kryterium oceny ofert.   

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawcy muszą złożyć swoje oferty na cały zakres 

zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

12. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 

związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę Kierownika budowy posiadającego odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz uprawnionego archeologa, 

który będzie nadzorował prace ziemne i postępował zgodnie z przepisami prawa w zakresie prac budowlanych przy 

zabytkach i decyzją nr 988/2018 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 

(delegatura w Wałbrzychu z dnia 30 lipca 2018 r) - zał. nr 8 do SIWZ.   

17. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

18. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska  oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowalne lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Informacje dodatkowe. 

1) Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały 

użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, 

jakie zostały określone w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz muszą 

posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30 b Ustawy PZP. 

2) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie 

sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o 

właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.  

3) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek 

w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
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oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są  państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta 

(Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy PZPw stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) należy 

stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji.) 

4) W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 

a) urządzenia zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego 

robotami budowlanymi w tym przed dostępem osób postronnych,  

b) prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 

c) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa,  

d) prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

e) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

f)  zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

 aprobaty techniczne, 

 certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 

 atesty, 

Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy PZP w stosunku co do wymagań technicznych (parametry, normy) 

należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji, a w przypadku braku do: 

 Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 

 norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy 

europejskie, 

 europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu 

budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem 

oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 

dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. 

zm.), 

 wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów 

teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 

zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 

2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 

 norm międzynarodowych, 

 specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję 

normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i 

stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, 

 innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 

I. Polskie Normy; 

II. polskie aprobaty techniczne; 

III. polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 

wykorzystania dostaw; 

IV. krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub 

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542). 

g) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

h) zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, 

w tym zachowania porządku na terenie budowy, 

i)   nie powodowania uciążliwości dla ruchu turystycznego w Twierdzy. Wykonawca jest zobowiązany do 

przyjazdu i rozładunku materiałów budowlanych przed godzinami otwarcia obiektu dla ruchu turystycznego  

tj. do godz. 10:00, 

j)  ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,  

k) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót, 

l)  przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem,  

m)  zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. 

n)  poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 

o)  opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego,  

p) wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i 

badań z wynikiem pozytywnym,  

q) uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu  

w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,  

r)  uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i 

zaświadczeń,  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15  października 2019 r. 

2. Szczegóły dotyczące terminu wykonania i warunków realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy, 

 stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.          

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU          

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

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz dodatkowo art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp (tj. w 

stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844);  
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:  

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 

 750.000,00 PLN ( siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej 
i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w Dziale V 
SIWZ. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udowodnił posiadanie 
doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością 
prac konserwatorskich i robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu  
lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie) należycie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót budowlanych 
w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarach objętych ochroną 
konserwatorską na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł netto w tym: 

 co najmniej jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji ceglanych lub kamiennych w obiekcie 

zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 750 tys. zł netto.  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować: 

Osobą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy z dnia 

23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.), 

posiadającą odpowiednie i aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz 

posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto  

Osoba ta w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, pełniła funkcję Kierownika Budowy przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków w zakresie remontów konstrukcji ceglanych lub kamiennych, których 

wartość robót budowlanych wynosiła minimum  1.000.000,00 zł netto a w tym:  

 co najmniej jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji ceglanych lub kamiennych, o wartości 
nie mniejszej niż 500 tys. zł netto. 
 

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji 

zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08), 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane 

zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 

12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08) określającym 

delegację ustawową do Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 z dnia 2016.01.15) Zamawiający 

uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów na zasadach i wobec podmiotów określonych w 

tej ustawie.   

Osobą, do pełnienia funkcji nadzoru archeologicznego - spełniającą wymogi określone w art. 37e ustawy 

z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. 

zm.),posiadającą uprawnienia archeologiczne, która będzie nadzorowała prace ziemne oraz prace przy 

oczyszczaniu i segregacji kamienia w fosie i postępowała zgodnie z przepisami prawa w zakresie prac 

budowlanych przy zabytkach i decyzją   nr 988/2018 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków we Wrocławiu (delegatura w Wałbrzychu z dnia 30 lipca 2018 r) - zał. nr 8 do SIWZ. 
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Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 

oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający 

zastrzega prawo weryfikacji dokumentów. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2) niniejszego rozdziału 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego 
zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żądać będzie, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do 
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub 
sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego rozdziału. 

3. W związku z brzmieniem art.29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający określa następujące wymagania związane z 
realizacja zamówienia: 

 1)Wykonawca lub Podwykonawca muszą zapewnić zatrudnienie na podstawie umów o pracę (art. 22 § 1 i art. 
25 § 1 Kodeksu pracy, DZ. U z 2014 r., poz. 1502 z późn zm.) minimum 6 osób spośród wszystkich osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie, przy czym obowiązek ten dotyczy: 

o 4 murarzy 
o 2 robotników ogólnobudowlanych. 
2)  Zamawiający w całym okresie wykonywania Zamówienia uprawniony jest do kontrolowania faktu  
wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku pozostawania wskazanych osób w stosunku pracy. Na 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 7 dni, przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wskazanych powyżej w trakcie 
realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
oraz 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; oraz (na żądanie Zamawiającego wskazane w wezwaniu): 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 
lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

      Wykonawca ma obowiązek dokumenty te przedstawić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  

          3) W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku udokumentowania  zatrudnienia 

pracowników, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę  umowną w wysokości 500 zł za każdy 

dzień nieudokumentowanego okresu zatrudnienia liczonego dla każdego z wymaganych i wskazanych przez 

Wykonawcę pracowników  z osobna. W przypadku natomiast, gdy dokumenty zostaną przez Wykonawcę 

przedłożone z  opóźnieniem, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

       4) W przypadku rozwiązania umowy o prace w czasie trwania zamówienia, Wykonawca  w ciągu 7 dni 

kalendarzowych zobowiązany jest zatrudnić na to miejsce inna osobę.  

V.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW W POSTEPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy 
do oferty winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje 
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

a. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa 
powyżej. 

2) w przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotach, o których mowa w art. 22a ustawy PZP Zamawiający 
w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, 
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

e. oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

2.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

oświadczeń lub dokumentów:  

1) Wykazanie zdolności technicznej oraz zawodowej (Załącznik nr 6 do SIWZ) – robót i usług wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
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podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,  

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi i 

archeologicznymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie na temat 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, 

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy PZP, 

3) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu 
wymienionego w   pkt. 1.2) niniejszego rozdziału 

4) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5)      kosztorysu ofertowego szczegółowego- z wyszczególnieniem kosztów netto i brutto zadania. Kosztorys musi 

zawierać: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, 

tabelę elementów scalonych,  

3. Forma dokumentów: 

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne 

niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

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

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust.  5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 

7. Oferta wspólna  

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie 
muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z 
Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub 
notarialnie poświadczonym odpisie.  

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w 
rozdziale V pkt 1. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
(Załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w 
rozdziale V pkt. 2 SIWZ. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik. 

4) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 
o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy PZP), dla których przewidziana jest wyłącznie forma pisemna. 

2. Dla innych dokumentów i informacji występujących w postępowaniu:  

 pytań i odpowiedzi, 

 modyfikacji SIWZ, 

 informacji dotyczących zmian ogłoszenia, 

 wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Wykonawców, 

 informacji o wyniku postępowania, 
dopuszcza się możliwość porozumiewania przy pomocy poczty elektronicznej , przy czym każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, pod rygorem nieważności. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:    
Grzegorz Basiński 

E mail: konserwacja@forty.pl          tel. komórkowy: 515353209 

       adres do doręczeń: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 

prosimy o powołanie się na znak nadany sprawie przez Zamawiającego ZP-271-1/19 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 
niniejszego rozdziału lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4 
rozdziału IV. 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający publikuje na stronie 
internetowej, pod adresem właściwym dla opublikowanego uprzednio SIWZ. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
    1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).  
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2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących  form: 

- w pieniądzu na konto zamawiającego numer rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001   

Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich / Oddział w Budzowie 

-w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- w formie gwarancji bankowej – bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie, 

-w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu PARP (Dz.U 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i poz. 1240). 

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

4.  Wadium winno zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią Wykonawcy.  

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je 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. 

6.  Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej dołącza Wykonawca do oferty. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania podstawowe: 

- każdy Wykonawca może złożyć tylko ofertę;  

- ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ; 

2. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane 
czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych                       
w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do 
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty 
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;  

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu 
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do 
tego umocowane; 

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), innych niż oświadczenia, 
wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; 

5. Forma oferty: 

1) oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy drukowanej pod rygorem 
nieważności; 
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2) Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób czytelny i trwały oraz 
podpisany przez osobę(y) uprawnioną(e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli – 
reprezentowania oferenta; 

3) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe zalecenie ma charakter 
porządkowy; 

4) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści 
muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę; 

5) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6. Zawartość oferty 

Oferta musi się składać z: 

1) Formularza Ofertowego Wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ 

2) Oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ 

3) (jeżeli dotyczy)Dokument, w szczególności Zobowiązanie podmiotu do oddania zasobów 

4) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa  

5) (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. IX 
pkt. 7 SIWZ). 

7. Tajemnica przedsiębiorstwa 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, tj.: 
m.in. nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności. 

 W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku 

Formularza Ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie 

widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich 

miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Oferty należy składać w siedzibie Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, biuro 

zarządu, w dni robocze od godz. 09.00 do 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 maja 2019 roku do 
godziny 12.00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie  z  art. 84 ust. 2 
ustawy PZP. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, które 
będzie posiadać następujące oznaczenia:  
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 

OFERTA do przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP-271-1/19 na: 

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i  
stabilizacja  murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany – nie otwierać przed 
dniem 09 maja 2019  roku godz. 12.15 oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że dostarczy 
Zamawiającemu pisemne powiadomienieo wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu 
składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09 maja 2019 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego 
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, biuro zarządu.  
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7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy PZP, niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie 
internetowej informacje dotyczące: 

 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

 firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  zawartych w ofertach.  
 

XI .OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania 
niniejszej SIWZ wraz z jej załącznikami oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. W Formularzu Ofertowym należy podać cenę ofertową w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT (23%) z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cena ogółem brutto powinna wynikać z ceny ogółem netto 
powiększonej o należny podatek. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 

przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po 

przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 

składając ofertę, (jeżeli dotyczy) informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich (PLN). 

4. Wszystkie roboty i materiały użyte do realizacji zamówienia mają być zgodne z dokumentacją projektową, 
ustaleniami z Zamawiającym, a także z innymi stosownymi do przedmiotu zamówienia obowiązującymi przepisami. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane posiadające aprobaty techniczne, 

certyfikaty, znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa.  

5. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oferent oblicza cenę oferty na podstawie Projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznych Wykonania                      
i Odbioru Robót ( w zakresie objętym niniejszym prowadzonym postępowaniem), i przedmiaru  robót załączonego 
do SIWZ, następnie dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena 
musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana 
pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. Oferent musi dostarczyć kosztorys ofertowy szczegółowy (1 szt.) zgodnie z punktem V.2 SIWZ, którego wartości 
(netto, VAT, brutto) musi być zgodna z wartością podaną w ofercie. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dla 
całego zakresu robót określonego w przedmiarze robót. 

8. Kosztorys ofertowy szczegółowy (1 szt.) sporządza Wykonawca. Kosztorys musi zawierać  zestawienie RMS oraz 
szczegółową tabelę elementów scalonych. 

9. Kosztorys ofertowy winien obejmować całkowitą wycenę dla zakresu określonego w przedmiarze robót                             
z uwzględnieniem pełnej wyceny nakładów rzeczowych. Dla każdej pozycji kosztorysowej należy obliczyć cenę 
jednostkową. Przez cenę jednostkową należy rozumieć cenę jednostkową danej pozycji kosztorysowej policzonej 
wraz z narzutami kosztorysowymi (Kp, Z). Kosztorys winien zawierać stronę tytułową, tabelę elementów scalonych, 
przedmiar, szczegółową kalkulację zastosowanych cen jednostkowych oraz w załączeniu – dla analiz 
indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem (wg wymagań 
Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego). 

10. Opisu robót oraz katalogowych nakładów jednostkowych w kosztorysach ofertowych nie można modyfikować. 



NAJWIĘKSZA GÓRSKA TWIERDZA W EUROPIE 

 

 

 

 

   

 
TWIERDZA SREBRNA GÓRA SP. Z O. O.  
57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4 | KRS KRS:0000181062 | NIP:8871684069 | REGON: 891503946 | www.forty.pl 

Strona 15 z 45 

POMNIK HISTORII  

 

Kolejność robót w kosztorysie ofertowym, ich numeracja i ilość robót powinna być  identyczna jak w przedmiarze 
robót. Kosztorysy należy wykonać z podziałem na takie same elementy robót, jakie zawarte są w przedmiarze. 
11.Cena oferty brutto jest cena ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, 
również koszty towarzyszące i wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu 
zamówienia, w tym w szczególności związane z: 

 urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robót wraz z zapleczem budowy, w tym: 
zabezpieczeniem przed zniszczeniem materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz przed dostępem i 
działaniem osób trzecich; 

  zabezpieczeniem robót pod względem BHP; 

  doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb 
 technologicznych, zaplecza i terenu budowy; 

 wyłączeniem mediów (jeżeli wystąpi); 

  utrzymaniem w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym 
 uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy, utrzymaniem 
 terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych 
 materiałów, odpadów i śmieci; 

  naprawą uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic  dojazdowych; 

 zapewnieniem dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zorganizowaniem i przeprowadzeniem niezbędnych prób, badań (zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót) i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót 
objętych umową, jak również dokonywaniem odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu; 

 demontażem obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowaniem terenu budowy po 
 zakończeniu robót i przekazaniu Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru; 

 prowadzeniem robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 

 wykonaniem przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami 
 wiedzy technicznej i przepisami prawa,  

 przeprowadzeniem robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
 Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
 robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

 postępowaniem z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i ustawy z 27 
 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

 protokolarnym przejęciu terenu budowy, 

 zorganizowaniem, zagospodarowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem należytej 
 staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 

 ochroną mienia znajdującego się na terenie budowy,  

 natychmiastowym usunięciem wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 
 realizacji robót, 

 przerwaniem robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczeniem wykonania robót 
 przed ich zniszczeniem,  

 zabezpieczeniem obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 
 obiektu, 

 poszanowaniem występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób 
 trzecich, 

 uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie 
 późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,  

 uczestniczeniem w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych 
 atestów i zaświadczeń,  

 zgłoszeniem w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed 
 upływem okresu gwarancji. 

 udzieleniem wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych 
 przy realizacji i rozliczaniu inwestycji; wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej w dwóch 
egzemplarzach, w tym: operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach, zawierającego m.in. sprawozdanie 
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techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, dziennik budowy, rozliczenie końcowe, 
oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57;, dokumentacji fotograficznej 
z całego okresu prowadzonych prac, kosztorysu powykonawczego za wykonane prace lub roboty wraz z ich 
obmiarem, zweryfikowanego  przez inspektora nadzoru inwestorskiego (dotyczy kosztorysów na prace 
budowlane) w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i obmiarów, zatwierdzonego przez 
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  pod kątem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz 
podpisanym przez wykonawcę prac, kierownika robót i przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorys musi mieć 
identyczny jak ofertowy sposób kalkulacji ceny, oraz zachowane kolejności pozycji.  

 odszkodowaniami za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia w/w robót; 

 przeglądami konserwacyjnymi (przegląd serwisowy, gwarancyjny, konserwacja, wykonanie niezbędnych 
napraw i regulacji), które przeprowadzane będą raz na rok w okresie, który przyjęty został  jako minimalny okres 
gwarancji – 3 lat. 
Wszystkie wyżej wymienione koszty stanowią koszt własny Wykonawcy. 

 Z uwagi na przyjęty dla niniejszego zamówienia sposób ryczałtowego rozliczenia z Wykonawcą, przedmiar 
robót stanowi jedynie element pomocniczy, określający zakres przedmiotu zamówienia i służy Wykonawcom do 
prawidłowego określenia wartości zaoferowanej ceny. Kosztorys ofertowy ma charakter informacyjny, a Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać cały zakres umowy określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót,  nawet wówczas, gdyby okazało się, że sporządzony przez niego kosztorys nie uwzględnia 
wszystkich wymaganych do prawidłowego wykonania umowy zakresów robót oraz materiałów. 

 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały  w załączniku nr 4 tj. 
wzorze umowy 

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena (C) 60% (60%=60pkt.) 

2. Okres gwarancji (G) 40% (40%=40pkt.) 

* wg zasady 1%-1 pkt. 

2. Liczbę punktów (P) jaka zostanie przyznana ofercie stanowi obliczona z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert: 

P= C+ G  gdzie: 

P -  liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena”, „Okres gwarancji”  

C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie, 

G – liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji” przyznana ocenianej ofercie, 

3. Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego 
dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.  

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów (P). 
5. Liczba punktów za kryterium:. 

1) „Cena” (C) -  zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:   C= 
Cmin/Cn x60 [pkt], 

gdzie:  C –    liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie, 

             Cmin - cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert, 

             Cn -    cena brutto oferty ocenianej, 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” - 60 punktów. 

2)  „Okres gwarancji” (G) -  zostanie obliczony w następujący sposób: 
Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg zasady: 
6.  

7.  

8.  

Oferowana długość 

gwarancji 
3 lata 4 lata 5 lat 6 lat 7 lat 

Przyznana ilość punktów 0 5 15 30 40 
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Oferowana gwarancja – 3 do 7 lat.  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gwarancji  - 40 punktów 

Minimalny termin gwarancji wynosi 3 lata. Termin gwarancji należy podać w latach.  

Wykonawca ma obowiązek zaoferować przynajmniej minimalny okres gwarancji wymagany przez 

Zamawiającego czyli 3 lata. 

W przypadku podania wartości innych jak w tabeli powyżej, Zamawiający w celu oceny oferty będzie 

podane wartości  zaokrąglał w dół do niższego okresu. 

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata lub nie wykaże w „Formularzu 

ofertowym” oferowanego okresu gwarancji podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 

ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ. 

11. Ocenę końcową oferty stanowi suma (P) punktów przyznanych za kryteria wymienione wyżej: P= C+ G  

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku, wg pkt 2 rozdz. XI. Oferta 

może otrzymać maksymalnie 100 punktów (gdzie 1%=1 pkt.).  

12. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
treści złożonych przez nich ofert, a także dokonywać poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy 
PZP.  

13. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów. 

XIII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria 
określone w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o treści przewidzianej w art. 92 ust. 1 ustawy PZP. 

3. Zamawiający udostępni na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1) umowę regulującą współpracę Partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za 
ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie 
niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy Pzp);   

2) kserokopie posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie 
Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 768) 

3) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem umowy na kwotę 300.000 PLN na cały okres obowiązywania niniejszej 
Umowy.  Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres 
realizacji Umowy, tj. do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego 
Wykonawca nie może zmienić warunków ubezpieczenia. 

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej ze wzorem umowy, 
załączonym do SIWZ (Załącznik nr 4).  

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba, że wystąpią 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nie później niż w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
wysokości: 5  % ceny brutto podanej w ofercie. 
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2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach 
bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 
b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r., nr 42, poz. 275 ze zm.). 

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny 
zostać złożone w formie oryginalnego dokumentu. Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na 
Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego. 

XV. WZÓR UMOWY 
1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne 

realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 
2. Na podstawie art. 144 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych 
zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksów. 

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 

prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy PZP. 

XVII.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.13 RODO, W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 
BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna 

Góra  

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

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
*
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

znak: ZP-271-1/19 

……………………………………….…. 

(pieczęć Wykonawcy) 

.................., dn. .................... 
(miejscowość, data) 

 

Zamawiający: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 

                             ul. Kręta 4 

                             57-215 Srebrna Góra 

FORMULARZ OFERTOWY 

I.DANE WYKONAWCY 

1. Nazwa Wykonawcy:(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) 

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

2. Siedziba Wykonawcy: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

3.  Adres do korespondencji: 

ul:....................................... kod:.................. miejscowość:............................................ 

4.  NIP: .......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 

6.  TEL:  …………………….       7. FAX:  ……………………………. 

8.  MAIL: ....................................... 

9.  OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................... 10. TEL.: ................................ 

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  

A) Nazwa Partnera: 

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

B) Siedziba Partnera: 

ul:......................................... kod:..................... miejscowość:............................................ 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania  ZP-271-1/19   w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja  

murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II.  

Remont kamiennego gzymsu i lica ściany. 

 
 

III.CENA 

 

 

OFERUJEMY WYKONANIE CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i 

ewentualnymi informacjami dla Wykonawców za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania 

zamówienia: 



NAJWIĘKSZA GÓRSKA TWIERDZA W EUROPIE 

 

 

 

 

   

 
TWIERDZA SREBRNA GÓRA SP. Z O. O.  
57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4 | KRS KRS:0000181062 | NIP:8871684069 | REGON: 891503946 | www.forty.pl 

Strona 21 z 45 

POMNIK HISTORII  

 

netto PLN ………….…………………………………………………………………...  
 
słownie neto PLN ……………………………………………………………………… 
 
plus należny podatek VAT w wysokości 23 %, w kwocie PLN ……………………….. 
 
słownie VAT PLN ……………………………………………………………………… 
 
tj. brutto PLN  ….................................................................................................................. 
 
słownie brutto PLN  …...................................................................…............................. 

Gwarancja ……………..lat  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 2019 r. 

*GWARANCJA - należy podać w latach. Jeżeli Wykonawca zaoferuje większą wartość niż maksymalna, 

Zamawiający do oceny ofert przyjmie wartość maksymalną. 

 
Gwarantujemy doświadczenie osób przewidzianych do realizacji Zamówienia: 
do pełnienia funkcji Kierownika budowy – spełniającą wymogi określone w art. 37c ustawy  z dnia 23 lipca 2003r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z późn. zm.), posiadającą odpowiednie i aktualne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej bez ograniczeń, określonymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)  oraz posiadającą aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, ponadto Osoba ta w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, pełniła funkcję Kierownika Budowy przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w zakresie remontów konstrukcji ceglanych lub kamiennych, których 

wartość robót budowlanych wynosiła minimum  1.000.000,00 zł netto a w tym:  

-co najmniej jednej realizacji przy remoncie i odbudowie konstrukcji ceglanych lub kamiennych, o wartości nie 

mniejszej niż 500 tys. zł netto. 

do pełnienia funkcji nadzoru archeologicznego, osobę spełniającą wymogi określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.),posiadającą uprawnienia 

archeologiczne, która będzie nadzorowała prace ziemne oraz prace przy oczyszczaniu i segregacji kamienia w fosie i 

postępowała zgodnie z przepisami prawa w zakresie prac budowlanych przy zabytkach i decyzją   nr 988/2018 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (delegatura w Wałbrzychu z dnia 30 lipca 2018 

r) - zał. nr 8 do SIWZ. 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 
 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 
 
 
………………, dnia………………………                                                                              ................................................................. 

                                                                                                                                   imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 
                                                                                                                                upoważnionej do reprezentowania 

Wykonawcy 
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IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w ZP-271-1/19, ze wszystkimi załącznikami do 
SIWZ w tym ze wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania 
oferty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. Cena oferty obejmuje 
wszystkie koszty wykonania zamówienia opisane w SIWZ oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SIWZ. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej  

w SIWZ.  
5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przyznania zamówienia zawrze umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

V) PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)* 

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM  

L.P. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1  

2  

* Niewypełnienia oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

VI ) TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z dnia 29.01.2004r. publicznych 

zastrzegamy, że informacje:      (wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach: 

     stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)i nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania. 

UZASADNIENIE: 

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ: 

      

Wykonawca informację,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej lub 

w osobnym załączniku w Ofercie. 

Uwaga:  

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica 

przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone 

stosowne odsyłacze. 

VII ) INFORMACJA O WYKONAWCY (wypełnia każdy z wykonawców składających ofertę) 

 
Wykonawca oświadcza, że zakwalifikowany jest do przedsiębiorstw – podmiotów gospodarczych wg. definicji 
zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 584): 

1. mikroprzedsiębiorstwo – TAK/NIE(zaznaczyć – przekreślić odpowiednio) 
(definicja: podmiot, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 euro); 

2. małe przedsiębiorstwo – TAK/NIE(zaznaczyć – przekreślić odpowiednio) 
(definicja: podmiot, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 euro); 

3. średnie przedsiębiorstwo – TAK/NIE(zaznaczyć – przekreślić odpowiednio) 
(definicja: podmiot, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 euro); 
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VIII ) WADIUM (wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w pieniądzu) 

 
 
Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr: 
 
…………………………….… …………………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                                                                 ………………………………………… 
(miejscowość)                                        (podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania              Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

znak: ZP-271-1/19 

 

 

……………………………………….…. 

(pieczęć Wykonawcy) 

.................., dn. .................... 
(miejscowość, data) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU  

ORAZ O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP) 

/w przypadku wspólnego ubiegania sięo udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia/ 

Nazwa i adres Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą:  

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja  

murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II.  

Remont kamiennego gzymsu i lica ściany. 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP w zakresie 

określonym w SIWZ. 

3) wypełnić, jeżeli dotyczy (w przypadku wypełnienia należy odpowiednie punkty z pkt 1.1) i 2) odpowiednio 

skreślić) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się  w 

niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
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zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

 

II.    OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawa PZP - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam samodzielnie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 

IV pkt. 1 SIWZ w następującym zakresie: 

 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - posiadam  środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej: 

  750 000,00 PLN (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

 w zakresie robót budowlanych: 

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

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

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

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

(wypełnić, których robót dotyczy) 

 w zakresie osóbodpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi: 

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

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

(wypełnić, których osób dotyczy) 

 

2. (wypełnić, jeżeli dotyczy)  składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 ustawy PZP INFORMACJA W ZWIĄZKU Z 

POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: * 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w 

rozdziale IV pkt. 1. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr wpisu 

KRS/CEiDG)……………………………………………………………………………………………………… 

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

w następującym zakresie:  

 w zakresie robót budowlanych:  

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

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

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

……………………………………………………………. 

(wypełnić, których robót dotyczy) 

 w zakresie osób odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi/ pełnienie funkcji 

archeologa na zadaniu : 

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

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

(wypełnić, których osób dotyczy) 

  w  zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej ................................................................ 

* w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów należy załączyć do oferty 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
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- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW (wypełnić, jeżeli dotyczy) składane na podstawie art. 25a 

ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP – dotyczące PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, nr 

wpisu KRS/CEiDG), będą wykonywały zamówienie w zakresie: 

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

………………………………………………………. 

 

IV.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWYŻSZYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……., dnia ………….……. r.                                                                                    ………………………………………… 

(miejscowość) (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
 
 
 

1 Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy: …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) 
 niezbędne zasoby, na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia pn.: 
 
wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i stabilizacja  

murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II.  

Remont kamiennego gzymsu i lica ściany. 

 
prowadzonego przez Twierdzę Srebrna Góra sp. z o.o. , na następujących zasadach:  
 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów:…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 
 
 - sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego 
zamówienia:.……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 - określenie zakresu i okresu udziału przy wykonywaniu niniejszego zamówienia:.…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................  
 
- informacja czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:  
 
…………………………………………………….................................................................................................................... 
  
 2 Poniosę solidarnie z Wykonawcą odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązałem się udostępnić na potrzeby wykonania zamówienia, 
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy. 
  
 
 
 
 
Upełnomocniony przedstawiciel                                                                                 Data: ................................... 
 
podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy  
 
 
...................................................  
(pieczątka i podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
znak: ZP-271-1/19 

……………………………………….….                                                                                                 ............,dn........................... 

(pieczęć Wykonawcy) 

                                                                                                                                           
 (miejscowość, data) 

WYKAZANIE ZDOLNOŚCI  TECHNICZNEJ ORAZ ZAWODOWEJ 

 

Dotyczy: wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie                       

i stabilizacja  murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II. Remont  kamiennego gzymsu i lica ściany 

 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ROZDZIALE IV pkt  1. ppkt  2) c. niniejszego SIWZ: 
 

 

l.p. 

 

Zamawiający 

(nazwa i adres) 

 

Rodzaj robót/usług, nazwa, lokalizacja 

 

Termin realizacji 

 

Wartość zrealizowanych robót netto 

     -zł- 

Poleganie na zasobach 

innych podmiotów * 

TAK / NIE 

      

      

 
Do powyższego wykazu robót Wykonawca zobowiązany jest do załączenia: dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty (np. Protokoły odbioru podpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) 
 

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

  (miejscowość, data)                                 (pieczęć i podpis osób uprawnionych do 

podejmowania zobowiązań) 

2. Wykazanie dysponowania osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz Informacja o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 

Oświadczam, że niżej wymieniona osoba zostaje przewidziana do pełnienia funkcji: 

 

 

KIEROWNIKA BUDOWY 

 

Imię i Nazwisko 

DOŚWIADCZENIE Wykonawca 

dysponuje 

wskazanymi osobami 

Tak / Nie* 
Lp. 

Nazwa zadania, dla której pełniona była funkcja 

kierownika budowy 
Wymagana cecha 

   

 

 

  

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do 

sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie 
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UPRAWNIONEGO ARCHEOLOGA  

Imię i Nazwisko Wykonawca dysponuje wskazanymi osobami Tak / Nie* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  (miejscowość, data)        (pieczęć i podpis osób 
uprawnionych  
          do podejmowania zobowiązania) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

znak: ZP-271-1/19 

U M O W A  Nr  …../2019 
DLA ZADANIA: 

 

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie i  

stabilizacja  murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany,  

 

zawarta w dniu ....................................................... 2019 roku w Srebrnej Górze,  

pomiędzy: 

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Krętej 4, 57-215 Srebrna Góra,  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000181062, 

 NIP: 8871684069, REGON 891503946,  

reprezentowaną przez: 

Emilię Pawnuk – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

 
a ……………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą w …………………………………………………………………………………….. 

przy ulicy ………………………………………….…. kod ……………………………………  

 

nazwa, numer dokumentu rejestrowego ………………………………………………………...  

posiadającym numer NIP …………………………….. oraz numer REGON ………………… 

reprezentowanym zgodnie przez: 

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

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

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  Nr ZP-271-1/19 
zgodnie z ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:   

 

       § 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie (zwane też „przedmiotem umowy”) pn.       

wykonanie robót budowlanych dla zadania: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.), ratunkowe zabezpieczenie                             

i stabilizacja  murów  Wieży  Górnej  Donjonu  -  etap  II. Remont kamiennego gzymsu i lica ściany, 

na podstawie dokumentacji technicznej składającej się z: Projektu Budowlanego, Przedmiaru Robót, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz decyzji DWKZ. Szczegółowy opis przedmiotu umowy 

zawarty jest w SIWZ. 

2. Dokumentacja techniczna wymieniona w ust.1 stanowi  integralną część niniejszej umowy oraz określa zakres oraz 

dopuszczalne technologie prac objętych przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi pozwalającymi na wykonanie 

przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać usługę z najwyższą starannością, zgodnie z wymienioną w ust. 1 

dokumentacją oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania 

robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela 

Zamawiającego.  
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4. Przez kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy na gruncie niniejszej Umowy rozumie się wykonanie 

przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie istniała konieczność dokonywania jakichkolwiek dodatkowych 

czynności, w szczególności wykonywania jakichkolwiek prac przez Zamawiającego lub inne osoby. Wszelkie koszty 

z tym związane obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, w którym mają być prowadzone prace, a także ze wszelkimi 

ograniczeniami oraz utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu umowy wynikającymi z dostępnej 

dokumentacji i na podstawie posiadanego doświadczenia oraz dokonanych oględzin miejsca prowadzenia prac, 

Wykonawca  nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń, a w szczególności takich, które mogłyby mieć wpływ 

na prawidłowość i  terminowość wykonania zadania lub wynagrodzenie. 

6. Całość usługi Wykonawca zobowiązuje się wykonać z materiałów i przy użyciu narządzi oraz sprzętu będących w 

jego dyspozycji i przez niego zapewnionych.  

7. Zadanie jest zarekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków i podlega wymogom 
niniejszego programu. 

8. Treść  niniejszej  Umowy  określają  wspólnie,  wymienione  niżej  dokumenty  według następującego 
pierwszeństwa:  
1)   Umowa o roboty budowlane wraz z jej załącznikami 
2)   SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamówienia  
3)   Dokumentacja projektowa,  
4)   Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  
- łącznie zwane także „Dokumentacją".  

9.  Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. Jeżeli w 
dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, pierwszeństwo mają postanowienia podane w 
dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu.  

10. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 
 
 

§ 2 TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie okoliczności – uwarunkowania faktyczne i prawne związane z 

przedmiotem Umowy, w szczególności oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją  oraz uzyskał 

wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.  

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

1) termin rozpoczęcia: …………………(nie dłuższy niż 7 dni od dnia podpisania umowy) 

2) termin zakończenia: 15 października 2019r. 

3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego określonego w ust. 2 pkt 2 powyżej, jeżeli 

jego niedotrzymanie stanowi konsekwencję: 

1) przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

2) ujawnienia podczas prac zabytków lub podziemnych obiektów kubaturowych,  powodujących konieczność 

postępowania zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

3) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można 

było zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższej staranności. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń wymienionych 

w ust.3. 

5. Przedłużenie terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust.3 następuje na 

podstawie pisemnego aneksu do Umowy, sporządzonego na pisemny, umotywowany wniosek Wykonawcy, 

zaakceptowany przez  Zamawiającego.  

6. Z chwilą przejęcia protokolarnie terenu robót, Wykonawca ponosi za niego pełną odpowiedzialność. 
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§ 3 WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 

- brutto:      …………. zł 

       słownie:   ….……….………. złotych ………../100; 

- netto  ……………….. zł  

  słownie:   …………………….złotych ………. /100, 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostało skalkulowane na bazie jego gruntownej i 

pełnej wiedzy o terenie i rodzaju prac oraz innych uwarunkowaniach natury faktycznej i prawnej, dotyczących 

inwestycji i obejmuje wszelkie ryzyka wynikające z przewidywalnego wpływu czynników niezależnych od Stron, jak 

również niedoskonałości dokumentacji, które były Wykonawcy wiadome lub które mógł stwierdzić przy 

zachowaniu należytej staranności. Zawiera ono całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 

zgodnie z niniejszą Umową, w tym w szczególności koszty: wszelkich robót przygotowawczych, urządzenia 

zaplecza robót, materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania robót, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji 

zagrożeń oraz koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, koszty naprawy i usunięcia uszkodzeń w 

obiektach naziemnych i podziemnych Twierdzy Srebrna Góra powstałych w wyniku prowadzonych prac, 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót, koszty związane z odbiorami wykonanych prac, koszt wykonania 

dokumentacji powykonawczej, koszt wywozu odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

oraz wszystkie inne koszty wynikające z Umowy niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót. Do ceny netto zostanie doliczony 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi odpowiednia zmiana 

ceny brutto przyjętej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Przedmiary Robót stanowiące załącznik do SIWZ mają charakter 

pomocniczy dla sporządzenia oferty i mogą nie zawierać wszystkich  robót niezbędnych do wykonania zadania, 

pomimo dochowania przez Zamawiającego należytej staranności przy ich sporządzaniu. 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania robót nie ujętych w 

Przedmiarach lub Projekcie Budowlanym stanowiących załącznik do SIWZ, bez względu na ich zakres oraz rodzaj. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 17 Umowy i wskazaniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
2. Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy (zwanego dalej „Kierownikiem Budowy”) w osobie 

……………………………………………………………………………………… 
(osoba wskazana w wykazie osób stanowiącym załącznik do Specyfikacji), numer telefonu ……………………………  

Zmiana Kierownika Budowy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

wykształcenie i doświadczenie proponowanej osoby będzie wymagania zawarte w SIWZ. (znak: ZP-271-1/19) 

3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później 
niż 7 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy nowej 
osoby. 

4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy spowodowane zmianą osoby na stanowisku 
Kierownika Budowy będzie traktowane, jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu wykonania umowy. 

5. Wykonawca, w ramach  wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy, zobowiązany jest: 
1) przed rozpoczęciem robót: 
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a) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy wraz z zapleczem, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających w jego obrębie, 

b) wygrodzić i zabezpieczyć miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, 

c) poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach, 

2) protokolarnie przejąć plac budowy 

3) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z 

realizacją przedmiotu umowy,  

4) zapewnić materiały i urządzenia budowy niezbędne do wykonania i utrzymania robót  w stopniu, w jakim 

wymaga tego jakość i terminowość prac, 

5) przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska, przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, pracownikom organów państwowych 

celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami, 

6) używać materiały i urządzenia:  

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 

Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.)  i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm 

technicznych i przepisów BHP,  

b) nadające  się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość prac  będących przedmiotem 

umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót i użytkowania  obiektu budowlanego, 

c) zapewniające spełnienie przez obiekt  budowlany  wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 1994, Nr 89, poz.. 414 z późn. zm.), 

7) prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47 poz. 401 z późn. zm.), 

8) dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb prawidłowej realizacji 

inwestycji,  

9) ochraniać przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty do momentu odbioru przez 

Zamawiającego, 

10) zapewnić w całym okresie wykonywania Umowy kierowanie pracami przez osobę, posiadającą kwalifikacje 

określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 

11) w przypadku ujawnienia podczas prac zabytków lub podziemnych obiektów kubaturowych, postępować 

zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 

162, poz. 1568 z późn. zm.), 

12) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca wykonywania 

robót, 

13) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

14) usunąć natychmiastowo w sposób docelowy i skuteczny wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

15) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować front robót po wykonaniu robót, 

16) zgłosić gotowość do odbioru przedmiotu Umowy, przekazać przedmiot Umowy Zamawiającemu i 

uczestniczyć w odbiorze, 

17) po wykonaniu robót przekazać Zamawiającemu instrukcję użytkowania Obiektu, jeżeli jest to wymagane 

odrębnymi przepisami. 
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18) załatwiać we własnym zakresie wszelkich spraw formalno - prawnych  (przed właściwymi osobami, ew. 

urzędami, które są związane z wykonaniem przedmiotu umowy).    

19) zabezpieczyć  teren budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu 

umowy oraz jego przeznaczenia. 

20) sporządzić planu BIOZ. 

21) prowadzić dziennik budowy. 

22) doprowadzić i utrzymać  energię i wodę, zapewnić sanitariaty  dla pracowników oraz innych niezbędnych 

mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy; 

6. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować należytej staranności wynikającej z 

zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

7. Prowadzone prace budowlane oraz dostawy materiałów  na teren budowy nie mogą kolidować i wpływać 

negatywnie na działalność statutową Zamawiającego, w tym na całoroczny ruch turystyczny w obiekcie 

zabytkowym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

postanowieniami Umowy oraz dokumentacją techniczną.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje 

przedmiot Umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren robót do czasu protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie przepisów BHP, przeciwpożarowych, 

porządkowych oraz w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających na terenie placu 

budowy. 

11. Na mocy art. 29 ust 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 

177 z późn. zm.) (zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający określa wymagania związane z realizacją przedmiotu 

umowy : 

1) Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 i art. 25 
§ 1 Kodeksu pracy, DZ. U z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) minimum 6 osób spośród wszystkich osób 
bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu Umowy, przy czym obowiązek ten dotyczy: 

 4 murarzy 
 2 robotników ogólnobudowlanych. 

12. Zamawiający w całym okresie wykonywania Umowy uprawniony jest do kontrolowania wywiązywania się przez 

Wykonawcę z obowiązku pozostawania wskazanych osób w stosunku pracy.  

13. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, 

nie krótszym niż 7 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wskazanych w ust 12) powyżej w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 
oraz 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 
oraz (na żądanie Zamawiającego wskazane w wezwaniu): 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 
lub 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

14. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku udokumentowania zatrudnienia pracowników, 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł  za każdy dzień 

nieudokumentowanego okresu zatrudnienia liczonego dla każdego z wymaganych i wskazanych przez Wykonawcę 

pracowników z osobna. W przypadku rozwiązania umowy o prace w czasie wykonywania przedmiotu umowy, 

Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych zobowiązany jest zatrudnić na to miejsce inną osobę.  

15. Zamawiający wyznacza Przedstawiciela Zamawiającego w osobie Grzegorz Basiński e mail: konserwacja@forty.pl          

tel. komórkowy: 515353209, uprawnionego do kontroli przebiegu wykonywania Umowy.  

16. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do:  

1) kontrolowania przebiegu robót, 

2) zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu wykonywania robót przez Wykonawcę, 

3) żądania wstrzymania robót, 

4) wydawania Wykonawcy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, żądania od 

Wykonawcy informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku zgodnie z właściwymi 

przepisami, 

5) żądania informacji o podstawie zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust..12,  

6) żądania informacji dotyczących podwykonawców,  

7) inicjowania spotkań Stron, 

8) udziału w spotkaniach Stron, 

9) udziału w czynnościach odbiorowych, o których mowa w §5.   

17. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego  realizacji robót (zwanego dalej także „Harmonogramem”) w terminie do 5 dni od dnia 

zawarcia niniejszej Umowy.  

18. Harmonogram przedstawia kolejne etapy wykonania przedmiotu umowy i czasem wykonania poszczególnych 

etapów prac.  

19. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej, w układzie uzgodnionym z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

20. Zamawiający pisemnie zatwierdzi Harmonogram, w ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu 

do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 

opisane w SIWZ, załącznikach do SIWZ lub Umowie.  

21. Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag.  

22. Poprawiony Harmonogram podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

23. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

24. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów 

realizacji poszczególnych etapów wykonania przedmiotu umowy lub terminu zakończenia robót z uwzględnieniem 

§2 ust.3 Umowy.  

25. Zmian do Harmonogramu dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

26. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu 

stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
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zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu zgłosi do niego uwagi albo go zaakceptuje. Uzgodniona z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 

treść zaktualizowanego Harmonogramu wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

27. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na 

terenie budowy. 

28. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę rozliczeń stron na 

etapie wykonywania Umowy oraz zobowiązanie Wykonawcy do wykonania poszczególnych części prac w 

wynikających z niego terminach.   

29. Strony uzgadniają, że Wykonawca będzie wykonywał swoje prace w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w 

godzinach 7.30 – 19.30. 

30. Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę prac w dni 

ustawowo wolne od pracy.  

31. Wykonawca na własny koszt zapewnia nadzór archeologiczny w trakcie całego okresu realizacji robót, poprzez 

dysponowanie osobą spełniającą wymogi określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446z późn. zm.),posiadającą uprawnienia archeologiczne, która będzie 

nadzorowała prace ziemne oraz prace przy oczyszczaniu i segregacji kamienia w fosie i postępowała zgodnie z 

przepisami prawa w zakresie prac budowlanych przy zabytkach i decyzją nr 988/2018 Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (delegatura w Wałbrzychu z dnia 30 lipca 2018 r). 

 

§ 5 

ODBIÓR PRAC 

1. Strony przewidują dokonywanie jednego rozliczenia częściowego i rozliczenia końcowego w następujący sposób: 

1) Rozliczenie w ramach odbioru częściowego i wycenione na podstawie sporządzonego przez Strony 

harmonogramu rzeczowo-finansowego – złożenie faktury częściowej może nastąpić po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, w terminie uzgodnionym przez strony umowy. 

2) Rozliczenie końcowe, dokonywane na podstawie oceny całości wykonanego przedmiotu umowy - złożenie 

faktury końcowej może nastąpić po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca w formie pisemnej zgłasza  Zamawiającemu fakt wykonania  części robót lub fakt wykonania całości 

przedmiotu Umowy wraz z gotowością do przeprowadzenia odbioru częściowego lub odbioru końcowego.  

3. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest:  

3.1. dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami prawa 

dokumentów w tym odpowiednich certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych oraz innych 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów budowlanych lub materiałów budowlanych do 

stosowania w budownictwie, w tym potwierdzenia przelewów wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców za roboty budowlane oraz ich oświadczenia 

potwierdzające, że otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich 

zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i podwykonawcą lub 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, jeżeli dotyczy). 

3.2. uprzątnięcie terenu robót oraz oczyszczenie powierzchni remontowanych ścian i montowanych 

elementów kamiennych. 

Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w pkt. 3.1. i 3.2. skutkować będzie brakiem 

potwierdzenia gotowości do odbioru i nie rozpoczęciem czynności odbiorowych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru częściowego albo odbioru końcowego, w skład której wchodzi między innymi Przedstawiciel 

Zamawiającego, o którym mowa w §4 ust.15 Umowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Z czynności odbioru 

spisany będzie protokół odpowiednio - odbioru częściowego albo odbioru końcowego, zawierający wszelkie 
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dokonywane w trakcie odbioru ustalenia,  w szczególności zakres odbieranych robót oraz terminy i sposób 

usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Protokół podpisują  wszyscy  uczestnicy odbioru. 

5. Odbiór częściowy jest dokonywany w celu stwierdzenia wykonania kolejnych etapów przedmiotu umowy. 

Stosownie do potrzeby lub poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego dokonywane będą odbiory niewynikające 

wprost z Harmonogramu, w szczególności  dotyczące robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do przeprowadzenia tych odbiorów zastosowanie znajdują postanowienia ustępów 2, 4, 6, i  7 niniejszego 

paragrafu. 

6. W wypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i w sposób określony w treści protokołu odbioru.  

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie i w sposób ustalony w protokole odbioru (częściowego lub 

końcowego), Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Zamawiający uprawniony jest do przerwania czynności odbioru końcowego (bez podpisywania protokołu), jeżeli 

w czasie jego trwania ujawniono, że roboty nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych braków lub wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

oraz zgłoszenia gotowości do przystąpienia do czynności odbioru końcowego.  

9. Za dzień obioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu 

odbioru końcowego. 

§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się: 

1)  na podstawie faktury częściowej - po protokolarnym odbiorze częściowym, na podstawie Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego  oraz  

2) na podstawie faktury końcowej – wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.  

2. Podstawę do wystawienia faktury będą stanowić protokoły odbioru częściowego oraz odbioru końcowego  

przedmiotu Umowy. 

3. Należności za wykonanie przedmiotu umowy będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, na podstawie faktury VAT zawierającej informację o numerze rachunku bankowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 

uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach rozliczeń 

częściowych lub rozliczenia końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o 

których mowa w §7. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kwoty odpowiadającej należnemu podatkowi VAT , wynikającej                                      
z wystawionych faktur w terminie do maks. 90 dni od daty wystawienia faktury.  

§ 7 

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW  

(gdy znajdzie zastosowanie) 

1.  Wykonawca oświadcza, że następujący zakres robót zostanie wykonany przez podwykonawców:  

-……………………………………………. 

-……………………………………………. 

-……………………………………………. 

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót przez podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu informacji o nazwach albo imionach i nazwiskach tych podwykonawców oraz 

danych kontaktowych i danych osób wyznaczonych do kontaktu z nimi.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz 
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jak za własne działania lub zaniechania.  

4. Powierzenie podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek 

obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. 

5. Zgodnie z brzmieniem art. 143 b ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

Ustawa Pzp), Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w rozumieniu art. 2 pkt 8 w zw. z art. 2c Ustawy 

Pzp -  jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest także do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów, o których mowa w ust. 5 powyżej w terminie 7 

dni od ich zawarcia. 

7. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłoszenia w formie pisemnej:  

a. zastrzeżeń do projekty umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

b. sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio – projektu albo kopii ww. umowy. 

8. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia albo sprzeciw, o których mowa w ustępie poprzedzającym, 

w przypadku niespełnienia przez przedłożony projekt lub umowę wymagań określonych w ust. 22 niniejszego 

paragrafu. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej, w terminie określonym w ust. 7 powyżej:  

a. zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane - uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,  

b. sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - uważa 

się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

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

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 10 Ustawy Pzp, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

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

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

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

143b ust. 2 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 4-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT (zarówno częściową, jak i 

końcową) zestawienia płatności na rzecz podwykonawców, w tym dalszych podwykonawców, realizujących 

przedmiot umowy (względnie realizujących część umowy, której dotyczy faktura częściowa) wraz z 

potwierdzeniami dokonania tych płatności lub oświadczeniami podwykonawców, że Wykonawca lub 

podwykonawca, z którym zawarta została umowa o podwykonawstwo, nie zalega wobec nich z płatnościami 

wymagalnymi na dzień wystawienia faktury dla Zamawiającego. Oświadczenie nie może być z datą wcześniejszą 

niż protokół odbioru danej części Inwestycji. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  



NAJWIĘKSZA GÓRSKA TWIERDZA W EUROPIE 

 

 

 

 

   

 
TWIERDZA SREBRNA GÓRA SP. Z O. O.  
57-215 Srebrna Góra, ul. Kręta 4 | KRS KRS:0000181062 | NIP:8871684069 | REGON: 891503946 | www.forty.pl 

Strona 39 z 45 

POMNIK HISTORII  

 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach rozliczeń 

częściowych lub rozliczenia końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę nie budzących 

wątpliwości dokumentów, o których mowa w ust. 14 powyżej.  

22. Wykonawca (podwykonawca), chcący powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy), zobowiązany jest do sporządzenia umowy o podwykonawstwo z uwzględnieniem następujących 

wymagań oraz  klauzul umownych, których pominięcie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej:  

1)  zakres i okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady wykonanych prac nie będzie krótszy od zakresu i 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji określonego w niniejszej Umowie, 

2) zobowiązujących podwykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projektu zmian tej umowy pod 

rygorem zapłaty kary umownej,  

3) zobowiązujących podwykonawcę do przedłożenia Zmawiającemu do zaakceptowania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmian  do zaakceptowania pod 

rygorem zapłaty kary umownej,  

4) określenia terminów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszym podwykonawcom krótszego 

od terminu zapłaty wynagrodzenia za daną część przedmiotu umowy, należnego na podstawie niniejszej 

Umowy Wykonawcy od Zamawiającego i nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5) zobowiązujących podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności 

Wykonawcy wobec podwykonawców wraz ze wskazaniem wielkości opóźnienia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia powstania opóźnienia, 

6) uzależniającej zapłatę wynagrodzenie należnego podwykonawcy od przedłożenia  przez podwykonawcę wraz 
z fakturą dowodów wskazanych w ust. 14 niniejszego paragrafu, potwierdzających zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia dalszym podwykonawcom biorącym udział w wykonaniu części robót, których dotyczy 
zapłata, 
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7) zobowiązujących podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie przy 
zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą, 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 8 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

określonego w §3 ust.1 Umowy,  za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji  -                        

w wysokości  0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień tego 

opóźnienia, 

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę lub odstąpienia od 

Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §3 ust. 1 Umowy, 

4) w razie niewywiązania się przez Wykonawcę z przewidzianego w §4 ust. 12 pkt 1) Umowy obowiązku 

zatrudnienia co najmniej 6 pracowników  na podstawie umów o pracę - w wysokości 500 zł  za każdy dzień 

nieudokumentowanego okresu  zatrudnienia liczonego dla każdego z wymaganych i wskazanych przez 

Wykonawcę pracowników z osobna, 

5)  w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 4 

ust. 14 Umowy – w przypadku, gdy wymagane dokumenty zostaną przez Wykonawcę przedłożone z 

opóźnieniem,  

6)  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku braku zapłaty lub w 

przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy,  

7) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

8) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,  

9) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku braku zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

10)  w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 4 ust. 18 lub 22 Umowy - w 
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn 

obciążających wyłącznie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 

ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 9 WARUNKI GWARANCJI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI 

1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w 

dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 

końcowego przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego 

rozpoczyna się okres gwarancji za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie 

wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres gwarancji rozpoczyna się dopiero od 
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daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane. Gwarancja obejmuje wady 

materiałowe oraz wady w robociźnie. 

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, liczony od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, wynosi tyle, co  wskazany w ustępie poprzedzającym okres obowiązywania 

gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3–4 niniejszego paragrafu, 

znajdujących zastosowanie do realizacji wynikającego z rękojmi obowiązku usunięcia wad przedmiotu umowy.  

3. Z tytułu gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia bezpłatnie wad ujawnionych w okresie na jaki 

udzielono gwarancji, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym uzgodnionym 

przez Strony  terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada i ponownego 

zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Wykonawca zobowiązuje się usunąć 

wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do 

takiego miejsca na swój koszt i swoim staraniem. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym zgodnie z ust. 3 powyżej lub usunie wady 

w sposób nienależyty, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim zawiadomieniu o tym Wykonawcy. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego  wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady przedmiotu umowy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości. 

§ 10 NADZÓR NAD PRACAMI 

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego  : mgr inż. Jacek Kramnik tel.: 0 694 144 499, e-mail: jacek_k@onet.pl 

 

1.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

1.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje wszystkie obowiązki i korzysta z uprawnień przypisanych tej 

funkcji w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.).                                

W szczególności upoważniony jest do kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo 

– finansowym oraz do udziału w odbiorach robót, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości.  

1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki kontrolne wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. 

1.5. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, wydawanych w ramach 

czynności kontrolnych i sprawdzających, w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru iinwestorskiego, 

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni roboczych, 

ma prawo zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie: ………………………….., tel.; 

………………….……., email: ……………………………… 

§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy Pzp, zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości 5%  
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wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 Umowy, co stanowi kwotę……zł (słownie: 

…………………..00/100). Zabezpieczenie obejmuje okres wykonania Umowy oraz okres gwarancji powiększony o 

okres 15 dni wynikających z art. 151 ust. 3 Pzp. 

2. Zabezpieczenie jest bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie (gdy wniesione w innej formie niż 

pieniądz).  

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w następujący sposób  - wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego o numerze…………………………………. (gdy wniesione w formie pieniężnej) / poprzez przekazanie 

Zamawiającemu oryginału dokumentu ………………………………………potwierdzającego ustanowienie Zabezpieczenia i 

uprawniającego Zamawiającego do skorzystania z Zabezpieczenia (gdy wniesione w innej formie niż pieniądz).  

4.  W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w 

ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, a pozostała część tj. 

30% Zabezpieczenia  zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wynikającym z ust. 4 powyżej. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego 

praw wynikających z Zabezpieczenia.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

Zabezpieczenia. 

8. Zamawiający może zaspokoić z udzielonego zabezpieczenia jakakolwiek roszczenia Zamawiającemu od 

Wykonawcy wynikające z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do zapłaty z zagrożeniem skorzystania z Zabezpieczenia. 

§12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zgodnie z art.145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Oprócz przypadku wskazanego w ust. 1. oraz przypadków wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego,  

znajdujących zastosowanie do niniejszej Umowy na podstawie art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:  

1) gdy Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni – termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia następującego po 14. dniu przerwy, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy o okres dłuższy niż 21 dni 

względem terminu zakończenia robót określonego w §2 ust.2. Umowy – termin na złożenie oświadczenia o 

odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia następującego po 21. dniu opóźnienia,  

3) gdy Wykonawca opóźnia się z przejęciem terenu robót albo rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 

o okres dłuższy niż 21 dni - termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia 

następującego po 21. dniu opóźnienia. 

4) gdy Wykonawca nie dopełnił obowiązku zapewnienia kierowania robotami przez osobę posiadającą 

uprawnienia i nie usunął tego braku w wyznaczonym mu przez Zamawiającego 7- dniowym terminie 

dodatkowym na wskazania odpowiedniej osoby i wykazania jej kwalifikacji - termin na złożenie oświadczenia 
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o odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od upływu wskazanego 7-dniowego terminu dodatkowego na 

usunięcie naruszenia,  

5) w przypadku wykonywania Umowy przy pomocy podwykonawców – gdy Zamawiający na podstawie §7 ust.15 

Umowy dokonał co najmniej czterokrotnie bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy lub dokonał bezpośredniej zapłaty lub zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy -  termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia dokonania 

płatności spełniającej którąkolwiek z powyższych przesłanek.  

3. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia 

od Umowy w następujących przypadkach:  

1) gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu frontu robót uniemożliwiająca Wykonawcy rozpoczęcie 

wykonywania prac w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1) Umowy przekracza 21 dni - termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni i liczony jest od dnia następującego po 21. dniu zwłoki,  

2) gdy przerwa w wykonywaniu robót spowodowana poleceniem Zamawiającego z przyczyn zależnych wyłącznie 

od Zamawiającego trwa dłużej niż 30 dni - termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni i 

liczony jest od dnia następującego po 30. dniu przerwy. 

4. W przypadku nie uzyskania przez Twierdzę Srebrna Góra  sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra akceptacji 
dofinansowania dla przedmiotowego zadania ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w 
ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 Ochrona zabytków Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5.  W terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.   

6. Wykonawcy zostanie zapłacona odpowiednia część wynagrodzenia za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od 

Umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji robót. 

 

§ 13 

ZMIANA UMOWY  

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Ustawie Pzp, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w 

następujących granicach i sytuacjach:  

1) zmianę polegającą na przedłużeniu terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności przewidzianych w §2 ust.3 niniejszej Umowy,  

b) jeżeli opóźnienie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy spowodowane jest opóźnieniem w przekazaniu 

Wykonawcy frontu robót z przyczyn obciążających wyłącznie Zamawiającego. 

2) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto na skutek zmiany stawek podatku VAT, wynikających z 

przepisów prawa w określonym tymi przepisami terminie ich wprowadzenia i obowiązywania,  

3) zmianę osoby na stanowisku Kierownika Budowy - w sytuacji i na warunkach określonych w  §4 ust. 3 i 4 

Umowy 

4) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji przetargowej, polegających na niezgodności 

dokumentacji z przepisami prawa, 

5) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez Zamawiającego, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

6) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

7) z powodu działań osób trzecich, odkrycia zabytków uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są 

konsekwencją winy żadnej ze stron niniejszej umowy, 

8) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeśli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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2. Zmiana Umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony 

Umowy, na podstawie aneksu do Umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zmiana zakresu rzeczowo- finansowego oraz warunki realizacji zadania będącego przedmiotem umowy wymagają 
pisemnego aneksu i zgody obu Stron na 40 dni przed terminem zakończenia zadania tj przed 15 października 2019 
r. pod rygorem odmowy wypłaty wynagrodzenia wskazanego w § 3 niniejszej umowy, w przypadku braku 
akceptacji dla zmian przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 

 

§ 14  

UBEZPIECZENIE 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową nr………………. od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem umowy na kwotę 300.000 PLN na cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji 

Umowy, tj. do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca 

nie może zmienić warunków ubezpieczenia.  

 

§ 15  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego z tym, że strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu stron. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.) wraz ze 

wszystkimi aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459z 

późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) wraz ze wszystkimi 

aktami wykonawczymi oraz innych odpowiednich przepisów prawa. 

 

4. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony 
umowy.    

5. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający, a 1 

egz. Wykonawca. 

6. Integralną część niniejszej Umowy stanowią wymienione poniżej Załączniki do Umowy, w tym w szczególności 

postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

7. Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2135 z późn. zm.) powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowo 

wykonanej umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnień. 

 

Załączniki do Umowy: 

 

1. SIWZ z załącznikami 

2. Oferta Wykonawcy. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
znak: ZP-271-1/19 

 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*** 

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentówDz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. 
zm.) 

 
dotyczy:  
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:  Srebrna Góra, Twierdza  (XVIII w.):  zabezpieczenie i stabilizacja 

murów Wieży Górnej Donjonu- kontynuacja. 

Nazwa Wykonawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Składając ofertę w postępowaniu zorganizowanym przez Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.  ul. Kręta 4,   57-215 Srebrna 

Góra  na ww. zadanie, stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) biorąc udział w niniejszym 

postępowaniu informuję, że: 

 

1. Należymy/Nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.)  

i złożyliśmy/nie złożyliśmy* odrębną/nej ofertę/y do udziału w tym postępowaniu należąc do tej samej grupy 

kapitałowej.   

2. Należę do grupy kapitałowej zgodnie z załączoną do oferty listą podmiotów** 

 

*Odpowiednio skreślić  

** (w przypadku złożenia oferty i  przynależności do grupy kapitałowej należy załączyć do oferty listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej). 

*** Wykonawca winien złożyć ww. Informację w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczenia na 
stronie internetowej http://stoszowice.probip.pl/) z otwarcia ofert. 
 
 
 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     (p ieczęć i  podpis Wykonawcy)  

 

 


