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ROZDZIAŁ I 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego murów i sklepień Bastionu 

Artyleryjskiego, będącego ostatnim obiektem Fortu Carre (unikalnego zabytku sztuki fortyfikacyjnej), 

przed woda opadową przenikającą przez nasyp ziemny na konstrukcję sklepień i murów. 

Zadanie jest objęte pozwoleniem na budowę nr WI-II.7840.I.417.460.2012.DM z dnia 29.11.2013r. 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót. 

Prace ziemne przygotowawcze: 

Usunięcie warstwy nasypów na stropie kazamaty. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający 

oddzielenie rekultywowanego gruntu rodzimego z humusem od zalegającego na spodzie keramzytu 

(warstwy oddzielone są geowłókniną). Po usunięciu zasypów z powierzchni sklepień należy usunąć 

matę bentonitową. Należy usunąć wpusty żeliwne do rur spustowych, sprawdzić drożność i chłonność 

systemu rur. Po oczyszczeniu wierzchniej powierzchni stropu należy wykonać zasyp z keramzytu do 

poziomu ok. 10 cm. poniżej projektowanego poziomu ułożenia membrany. 

Ułożenie membrany na stropie: 

Przewiduje się ułożenie membrany na warstwie około 10 cm. żwiru stabilizowanego cementem. Na 

etapie wykonywania podsypki żwirowej należy wykształcić odpowiednie spadki, umożliwiające 

odprowadzenie wody w kierunku spustów. Na tak ukształtowany zasyp ze żwiry stabilizowanego 

cementem ułożyć warstwę geowłókniny z odpowiednimi zakładami o gramaturze 500 g/m2. W 

membranie przewiduje się osadzenie wpustów typu dachowego które umożliwią odpływ wody 

zgromadzonej na poziomie izolacji. Dodatkowo dla umożliwienia ucieczki pary wodnej zakłada się 

wykonanie kominków wentylacyjnych przysypanych gruntem. Zarówno kominki jak i odpływy muszą 

mieć kołnierz umożliwiający połączenie z membraną poprzez wykonanie zgrzewu podwójnego. 

Połączenie membrany ze ścianami murowanymi zostanie wykonane w następujący sposób: 

• demontaż istniejących wykończeń murów (parapet z piaskowca oraz rolka ceglana) w celu ich 

renowacji. 

• montaż do istniejącego muru ceglanego za pomocą odpowiedniej zaprawy murarskiej parapetu z 

piaskowca i rolki ceglanej, 

• zamocowanie przy użyciu żywicy epoksydowej ciągłej taśmy uszczelniającej do odnowionej rolki 

ceglanej 

• połączenie poprzez wykonanie podwójnego zgrzewu taśmy uszczelniającej z membraną, 

• powleczenie kamiennych i ceglanych elementów gzymsu za pomocą preparatu nakładanego 

powierzchniowo 

 

System przeciwwodny należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV, zastosowanie pasa membrany 

odpornej na działanie UV oraz założenie ochronnego pasa z blachy miedzianej.  

Przed wykonaniem zasypów warstwę membrany należy zabezpieczyć geowłókniną o  

gramaturze 500 g/m2. Pierwszą warstwą nasypu jest warstwa drenująca grubości 10 cm ze żwiru o 

granulacji 16-31,5 mm, przykryta geowłókniną o gramaturze 500 g/m2. Jako grunt do wykonania 

zasypów przewiduje się użycie gruntu rodzimego (poddanego rekultywacji z humusem). 

 

Odprowadzenie wody: 

Odprowadzenie wody ma zostać zrealizowane w sposób następujący: 

• na zewnątrz bastionu woda z membrany wydostanie się spływając po odnowionym i odpowiednio 

wykształconym parapecie z piaskowca, 
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• do istniejących rur spustowych znajdujących się przy ścianach podpierających strop kazamaty, 

• poprzez opaskę żwirową do kolumn żwirowych odprowadzających wodę w rejonie poterny 

wejściowej. 

W rejonie poterny wejściowej do kazamat Bastionu Artyleryjskiego założono wykonanie 18 kolumn 

żwirowych Ø500 mm połączonych u góry żwirową opaską drenującą. Kolumny mają zostać wykonane 

do poziomu minimum 1 m poniżej poziomu wody w kanale. Kolumny wykonane ze żwiru o granulacji 

16-31,5 mm. 

Odtworzenie – uformowanie nasypów na bastionie: 

Na wykonanej izolacji przeciwwodnej należy odtworzyć istniejące nasypy. Dla zabezpieczenia skarp 

zakłada się zastosowanie pasów geowłókniny o gramaturze 100 g/m2 na całej długości wału.  

 

Podstawą wykonania prac budowlanych jest „Projekt budowlany remontu konserwatorskiego Twierdzy 

Wisłoujście, Zabezpieczenie przeciwwodne Bastionu Artyleryjskiego” autorstwa: mgr inż. Kazimierz 

Mioduszewski, dr inż. Tomasz Mioduszewski, marzec 2012 – Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

1. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP , dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”. 

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 

przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez 

zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów.  

Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W związku z 

powyższym, w przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów 

czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie 

przedmiotu zamówienia, standardu technicznego i jakościowego. 

W przypadku oferowania produktów, materiałów ”równoważnych”, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów „równoważnych” do dokumentacji 

technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta,  

opis materiałów i ilości do zabudowy) uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one  

podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub 

odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności”.  

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i 

producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz 

funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. 

opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWRB 

za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 

Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte 

w dokumentacji technicznej. 
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2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 

1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy harmonogramu 

rzeczowo – czasowo – finansowego.  

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 

45000000-7  Roboty budowlane 

45320000-6      Roboty izolacyjne 

92522000-6      usługi ochrony obiektów historycznych 

  

4. Zamawiający, mając na uwadze treść  art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga, aby osoby wykonujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, obejmujące bezpośrednie, fizyczne wykonanie robót 

budowlanych w zakresie robót: ziemnych i rozbiórkowych były zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), chyba że prace te wykona 

sam przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub wspólnik spółki 

osobowej. 

Zasady dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę  oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, 

zostały określone w § 6 ust. 14 – 16  Wzoru Umowy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie zamierza zwierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8. Zamawiający  zastrzega, że kluczowe części zamówienia muszą być wykonane przez wykonawcę 

osobiście, tj. prace w zakresie robót  budowlanych. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

10. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 i 7. 

12. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia  30 września 

2018r. 
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ROZDZIAŁ II 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy; 

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23  oraz art. 24 ust. 5 

pkt. 1 i 8 PZP. 

 

1.1 podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - Zamawiający 

wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidziane jest zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 oraz z 2016 r. poz. 615.  

1.2 podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP – Zmawiający 

wykluczy z postępowania Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 

opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokoła płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie e sprawie spłaty tych należności. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, a w szczególności 

dotyczące: 

1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). 

2) Posiadania zdolności technicznej. 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 

osobami, które  zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: 

a) Kierownik Budowy – osoba posiadająca aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz co najmniej 18 miesięczną praktykę 

w kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych; 

b) Kierownik prac konserwatorskich - musi spełniać wymagania § 37a Ustawy o Ochronie 

Zabytków z dnia 23.07.2003r., tj.  posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po 

ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub 

wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz wykazuje się co 

najmniej 9 miesięczną, udokumentowana, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i 

badania zabytków; 
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UWAGA dotycząca wszystkich stanowisk wskazanych powyżej: Na podstawie art. 104 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) osoby, które przed 

dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania 

przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień 

budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy 

będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe  

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym,  

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 

18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą 

biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni  

 wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie 

terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji 

zamówienia. 

3) Posiadania zdolności zawodowej 

W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną równoważną z 

przedmiotem zamówienia,  sprowadzającą się do wykonania prac budowlano-konserwatorskich 

wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej w obiekcie wpisanym do ewidencji zabytków 

prowadzonej przez urząd konserwatorski, polegającą na wykonaniu izolacji przeciwwodnej,  o 

wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto; 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdz. II ust. 2 pkt. 1 i 2 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

4. 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. 

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełnienia 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 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 PZP. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zasobach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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8. W odwróconej procedurze wyboru Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod 

kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych 

w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny 

podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ III 

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu -  załącznik nr 1  do oferty. 

2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 

postępowania – załącznik nr 2 do oferty. 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki 

cywilnej, konsorcjum), oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik nr 2 do 

oferty, składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego -  załącznik nr 3 do oferty. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 

o których mowa w ust. 1pkt 1 i 2. 

6) Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, 

należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną 

kopię. 

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 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót 

budowlanych w tym przynajmniej jednej roboty budowlano - konserwatorskiej tożsamej z 

przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto  wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane  
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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 – załącznik nr 3 

do SIWZ; 

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,  w szczególności  

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz konserwatorskimi wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych: 

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

     Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji  działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z  2016 r. poz. 352). 

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 716) – załącznik nr 5 do SIWZ 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni  
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od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w 

art. 86 ust. 1 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 

U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innymi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.  W przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej,  

konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie. 

1) W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się podmioty występujące wspólnie oświadczenia 

stanowiące załącznik nr 1 i 2 do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 

Zamawiający zażąda przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego  umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust.  pkt 1-3 SIWZ składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 

że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zwarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b 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 ww. dokumentów, 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 organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby. 
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ROZDZIAŁ IV 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Osoby do kontaktów z Wykonawcami: 

• Tomasz Wierzchowski  tel. 512 418 737 – sprawy merytoryczne 

• Elżbieta Miłosierna  tel. 531 062 867 – sprawy proceduralne 

 

ROZDZIAŁ V 

Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

SIWZ. 

3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zaleca się, aby oferta 

została sporządzona na formularzu załączonym do SIWZ – „Wzór Oferty”. 

4. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są oświadczenia wymienione w SIWZ. 

5. Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną 

do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu. 

7. Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem 

Wykonawcy. 

8. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 

opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. 

Zaleca się aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu  
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Wykonawcy, opatrzonej napisem: „oferta przetargowa na: ratunkowy remont Bastionu 

Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej” 

9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub 

wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób, jak złożenie oferty tj. w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem „Zmiana oferty przetargowej na: ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w 

Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej Ofertę złożoną po terminie zwraca 

się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy. 

10. Nie ujawnia się 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 udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do  wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość  

gospodarczą, co do których  przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana określona informacja  

(wiadomość), która spełnia łącznie trzy warunki: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną 

informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Miejscem składania ofert jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 

-  kancelaria 

2. Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2018 r. do godz. 1000. 

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 29 maja r. o godz. 1100 w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, 

80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47, w Sali Edukacyjnej. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.muzeumgdansk.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

ROZDZIAŁ VIII 

Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót.  

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Za ustalenie ilości i zakresu robót oraz sposób przeprowadzenia 

na tej podstawie kalkulacji odpowiada wyłącznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w Opisie przedmiotu zamówienia, 

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z  

zasadami wiedzy fachowej, sztuki budowlanej i konserwatorskiej.  

3. Wskazana w ofercie cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu  

zamówienia. 

4. Cena oferty musi być wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej oferty doliczy do przedstawionej 

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

7. Zgodnie z art. 632 §1 ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 

380) wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chyba że zajdą 

okoliczności określone w art. 632 §2 tej ustawy. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1) Cena brutto oferty - 60% 

Maksymalna ilość punktów przyznawanych wg kryterium wynosi 60 pkt. 

Sposób oceny ofert nastąpi wg poniższego wzoru: 

 

Najniższa oferowana cena 

-------------------------------------------  x 60 pkt. 

Cena badanej oferty 

 

2) Okres gwarancji – 40% 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane w następujący sposób: 

a) okres gwarancji wynoszący 2 lata - 0 pkt. 

b) okres gwarancji wynoszący 3 lata - 20 pkt. 

c) okres gwarancji wynoszący 4 lata - 30 pkt. 

d) okres gwarancji wynoszący 5 lat - 40 pkt. 
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Zamawiający zastrzega, iż oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 5 lat. 

Wykonawca poda okres gwarancji w pełnych latach. 

 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona do dwóch miejsc po 

przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans  ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych 

ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

 zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

ROZDZIAŁ X 

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Przed podpisaniem umowy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej 

oferty Wykonawca dostarczy zamawiającemu: 

1) uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności i zaświadczenie o przynależności do 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby przewidzianej do kierowania robotami 

budowlanymi, tj. 

a) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

b) osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych 

c) harmonogram rzeczowo – czasowo – finansowy; 

2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na cały okres trwania 

niniejszego zamówienia (w tym okres gwarancyjny) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz do przedstawienia dowodu jego opłacenia; 

3) kosztorys ofertowy, którego składowe stanowić będą podstawę do wyceny ewentualnych robót 

dodatkowych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. W 

przypadku pojawienia się  w kosztorysie, o którym mowa powyżej, nie skalkulowanych pozycji 

kosztorysowych zostaną one wycenione zgodnie z aktualnym Katalogiem Nakładów Rzeczowych 

(KNR). 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w terminie o którym mowa 

w ust. 1, - należy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie  

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum ( obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. Termin podpisania umowy wyznaczy Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta  
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została wybrana jako najkorzystniejsza w formie e-mail/tel./fax z minimum 3 dniowym 

wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego przez Zamawiającego terminu zawarcia umowy może 

nastąpić wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, a w tym nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 lub nie przystąpił 

do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie to uznane przez 

Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Informacje dotyczące podwykonawstwa 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, a także  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 

nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1Ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w Rozdziale II SIWZ. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca poda nazwy, albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 

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

przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 

uprzednio wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

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

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Przepisy pkt. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

 



 

 

 

 

16 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany 

(aneksowania) jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z 

projektem umowy lub aneksu do umowy. 

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo winien być określony jako „do 30 dni” od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich 

zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich 

zmian tej umowy (aneksów), 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 to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 zł brutto. 

13. Terminy zapłaty i warunki płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi w umowie wykonawcy z 

zamawiającym. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom 

 

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 

         Zatwierdził: 

 

        Dyrektor Muzeum Gdańska 

Waldemar Ossowski 
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ROZDZIAŁ XIV 

 

 

Wzór umowy 
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WZÓR 

UMOWA Nr …………/2018 

 

zawarta w dniu ………………. 2018 r. w Gdańsku, pomiędzy: 

Muzeum Gdańska ul. Długa 46/47;80-831 Gdańsk, NIP:583-10-12-014, REGON: 000283392,zwanym 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

1. Waldemara Ossowskiego – Dyrektora MHMG 

2. Monikę Przybyszewską - Główną Księgową MHMG, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a: 

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

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej/KRS 

w…………………….….…pod numerem……………………………….……………………, posiadającym 

NIP ……………………. ……………, REGON ……………………………… 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 

2017r , poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ratunkowy remont 

Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej 

2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy określone są w załączniku 

nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej 

Wykonywania i Odbioru Robót stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. Wykonanie prac zamiennych, nieprzewidzianych lub niewykonanie prac zaniechanych może 

odbywać się wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu konieczności i po podpisaniu przez 

obie strony aneksu do umowy. 

§ 2 

Terminy realizacji umowy 

 

1. Strony ustalają ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy – 30 września 2018 r. 

2. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren wykonywania robót, w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Bezpośrednio po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po jednym 

egzemplarzu Projektu oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

4. Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac od następnego dnia po przekazaniu terenu budowy. 
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§3 

Podwykonawstwo 

 

1. Za Podwykonawstwo rozumie się Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę – będącego osobą 

fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą 

zdolność prawną, która: w formie pisemnej zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie 

części robót budowlanych służących do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części robót. Zastrzeżenie powyższe nie 

jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołał się w złożonej ofercie na zasoby innego 

podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy. 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażana poprzez 

akceptację Umowy o Podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wykonawca informuje Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym 

o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót ze wskazaniem 

części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom. 

6. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub 

prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 

takiej potrzeby Zamawiającemu. Jednocześnie Wykonawca wskaże Zamawiającemu nowego 

Podwykonawcę. 

7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczenia 

oraz koordynacji robót prowadzonych przez Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania i zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

9. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna w szczególności stanowić iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy 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, 
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2) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 

roboty budowlane będące przedmiotem Umowy będzie następować zgodnie z postanowieniami 

§ 7 ust. 7-13 niniejszej umowy, 

3) wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 

jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, opisie przedmiotu zamówienia oraz 

standardom deklarowanym w  Ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadającym, w zakresie dotyczącym podwykonawstwa, co najmniej wiedzy 

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy,  

6) dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej 

części Umowy, kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy w 

zakresie objętym podwykonawstwem. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o 

kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 

podwykonawstwo. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności: 

a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, za zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

11. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót 

budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z wyceną i z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej 

zawarciem. W przypadku przedkładania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu umowy należy dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, uzgodnionego w   umowach  o 

podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

 



 

 

 

 

21 

wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia (zgodnie z tabelą elementów scalonych i 

kosztorysem ofertowym), która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość 

wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia 

ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

13. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 

Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 12. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 

każdorazowo projektu zmiany zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, na zasadach określonych w ust. 12-13. 

15. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 13 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo lub projektu zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku niespełniania wymagań określonych w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności w razie: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w 

ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu oraz wymagań dotyczących wysokości wynagrodzenia z 

 tytułu wykonania robót określonych w ust. 12, 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 12, 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie niniejszej Umowy, 

5) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę całości 

lub części kluczowej przedmiotu niniejszej Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do 

realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

17. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

Wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na budowę może nastąpić nie 

wcześniej niż 4 dni po upływie terminu o którym mowa w ust. 18. 

18. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo lub 

zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od  

jej przedłożenia, w przypadkach określonych w ust. 15. 
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19. Umowa o podwykonawstwo lub zmiana Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 

terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy lub jej zmiany, nie zgłosi do niej w formie 

pisemnej sprzeciwu. 

20. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może być realizowana 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy. 

21. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z kopią 

Umowy z podwykonawstwo, o której mowa w ust. 17, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia do reprezentacji 

osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

22. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub innemu dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

zmiana tej umowy, w tym zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego w trybie określonym w ust. 9 -19, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego 

paragrafu. 

23. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 22, stosuje się 

zasady określone w ust. 9 - 19. 

24. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

Umową. 

25. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę od 

obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 7 ust. 8-11. 

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw, usług lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z  

terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy 

naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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27. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowa o podwykonawstwo i jej zmiany, sporządzone są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski. 

28. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich 

zmian tej umowy (aneksów), 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 to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 zł brutto. 

29. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, ust. 14, ust. 17 oraz ust. 19, poświadczenia za zgodność 

z oryginałem dokonuje Wykonawca lub notariusz. 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową jest: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do prac objętych umową jest: 

………………………..………………………………………… - kierownik budowy 

………………………………………………………………….. – kierownik prac konserwatorskich 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren wykonania robót,  

b) wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody; 

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,  

d) potwierdzania odbioru wykonanych prac, w zakresie objętym umową i podpisania protokołu odbioru 

zgodnie ze stanem faktycznym; 

e) informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na 

wykonanie przedmiotu umowy, 

f) dokonania odbioru wykonanych prac. 

 6 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż uzyskał wystarczające informacje dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia, w pełni go akceptuje i wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy 

i warunkami określonymi w SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy budowlanej; 
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b) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, oznaczonych zgodnie z 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z2016 r., Nr 1570, tj.) oraz 

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290, ze zm.); 

c) prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami Dziennika Budowy; 

d) sporządzenia dokumentacji powykonawczej; 

e) zapewnienia na swój koszt kwalifikowanego nadzoru posiadającego wymagane uprawnienia, 

starannej robocizny, sprzętu i pojazdów transportowych posiadających wymagane zezwolenia 

oraz zapewnienia pracownikom ubrań roboczych z nadrukiem firmy, które winni nosić na terenie 

budowy. 

f) ponoszenia opłat za zajęcie terenu pod zaplecze, dozoru a następnie po wykonaniu przedmiotu 

umowy, zlikwidowania zaplecza robót na własny koszt, tzn.; przed podjęciem realizacji prac 

opracowania i akceptacji przez Zamawiającego planu zagospodarowania zaplecza prac. 

Prowadzenia prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i 

mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W 

przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia prac przez Wykonawcę nastąpi ww. 

uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność oraz poniesie konsekwencje ewentualnego zagrożenia osób; 

g) przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (p.poż., 

ochrony znajdującego się na terenie robót mienia) i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za 

pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac; 

h) utrzymania obiektu w należytym porządku, a po zakończeniu prac uporządkowania i 

przekazania go Zamawiającemu przed odbiorem prac; 

i) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na koszt własny, mienia Zamawiającego, 

w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia; 

j) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego i zapewnienia usunięcia stwierdzonych 

podczas odbioru wad; 

k) dokonywania napraw w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji. 

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich 

pracowników, a także osób którym powierzył wykonanie jakiejkolwiek części robót w zakresie 

zawartych umów o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca oświadcza że, materiały zbędne oraz odpady pozostałe z prac budowlanych 

stanowiące jego własność zostaną poddane powtórnemu zużyciu, recyklingowi, przetworzone i/lub 

składowane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego zgodnie z przepisami: Ustawa o 

odpadach z 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). Wykonawca na tą okoliczność składał 

będzie Zamawiającemu stosowne oświadczenie przy wystawianych fakturach VAT. 

5. Wykonawca robót oświadcza, że pracownicy, którzy realizować będą niniejszą umowę posiadają 

wszelkie wymagane prawem uprawnienia i świadectwa, w zakresie wykonywania robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca zapewnia, że wykonaniem  

przedmiotu umowy będą kierowały osoby wskazane w Ofercie. 

6. Wykonawca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiającego, dostarczając kopię 

zawiadomienia Zamawiającemu, o każdym błędzie lub wadzie w Projekcie, wykrytej podczas  

 



 

 

 

 

25 

realizacji przedmiotu umowy. Brak zawiadomień, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się 

za potwierdzenie przez Wykonawcę prawidłowości i rzetelności przedstawionej mu dokumentacji 

projektowej. 

7. Wykonawca  wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt 

zabezpieczeń BHP. 

8. Wykonawca zapewni własne zaplecze sanitarne wraz z podlicznikami wody i energii elektrycznej, 

na podstawie których dokonywane będzie rozliczenie zużycia mediów. 

9. Na czas wykonywania prac Wykonawca zapewni zabezpieczenie powierzchni celem uniknięcia 

zalania pomieszczeń piwnicznych znajdujących się pod dziedzińcem. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie realizowania prac w 

miejscu prowadzenia prac, a w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia 

szkód i ich ewentualnych skutków, na swój koszt i ryzyko. 

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć realizacji przedmiotu 

umowy bądź jego części podwykonawcy. 

12. Prace budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej 

Umowy pn. „Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę” zwanym dalej 

Wykazem Pracowników. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący prace ziemne i wykończeniowe  będą w 

okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. ,poz. 1502 z późn. zm.). 

14. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracowników 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 . 

15. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodu, o którym mowa w ust. 14 za każdego Pracownika 

wyszczególnionego w Wykazie Pracowników w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zgodnie z ust. 14 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na 

podstawie umowy o pracę. 

16. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wyszczególnionych w Wykazie 

Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w  

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia Pracowników na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej 

liczby Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wskazanych przez Wykonawcę w 

Wykazie Pracowników. 
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§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy Robót 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości 

…………………. zł netto (słownie: …………………………….) powiększonej o należny podatek 

VAT, co daje razem kwotę ……………………….. zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 została ustalona na podstawie złożonej oferty.  

3. Rozliczenie za wykonanie zadania następować będzie fakturami częściowymi, wystawianymi 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo – czasowo – finansowym, zgodnie z zaawansowaniem robót 

potwierdzonym przez przedstawicieli Zamawiającego protokołem stanu zaawansowania robót oraz  

wpisem do dziennika budowy. 

4. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury końcowej stanowić 

będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli Stron. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego z 

zastrzeżeniem iż wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowody od 

podwykonawców, którym powierzył wykonanie części robót objętych fakturą, że otrzymali oni 

należne wynagrodzenie.  

7. Strony ustalają, że za datę  płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli umowy zgodnie z §3 umowy, a 

zwłaszcza ust. 9 i 10  niniejszej umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający wyznacza 7-dniowy termin zgłaszania 

uwag licząc od dnia doręczenia tej informacji. 

12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 8, jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi  

wykonanie i odbiór robót a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 11 uwag wykazujących 

niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

13. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 12 nastąpi w terminie 14 dni od dnia pisemnego 

potwierdzenia przez Zamawiającego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania 

płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 
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§ 8 

Odbiór robót i usuwanie wad 

 

1. Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty 

skutecznego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę.  

2. Datę odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy przed upływem umownego 

terminu zakończenia realizacji robót. 

3. Odbiorowi przez Zamawiającego podlegać będą również prace zanikowe i podlegające zakryciu, w 

terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności związanych z odbiorem przedmiotu umowy, w tym odbiorem częściowym 

zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

5. Dla  odbioru przedmiotu umowy Strony sporządzą protokół odbioru. Protokół musi zawierać wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w 

dacie wykonywania odbioru, o ile wady wystąpią. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia osób, powołanych w § 4 ust. 1 umowy, o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwalifikowanych uprzednio jako 

wadliwe. 

7. Za odbiór przedmiotu umowy uznaje się odbiór robót bez wad. 

 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca  udziela Zamawiającemu na wykonane roboty będące przedmiotem umowy gwarancji 

jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres ………… miesięcy licząc od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2. W przypadku ujawnienia się wad w okresie rękojmi za wady fizyczne i prawne lub gwarancji, 

Wykonawca  zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia na własny koszt nie później niż w 7-ym 

dniu, od ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

3. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy  do usunięcia wad, w terminie określonym w ust. 2, 

Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie wprowadzenia wykonawcy zastępczego, na 3 dni 

przed tym terminem. 

§ 10 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 

 

1. Wykonawca prac zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia; 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 

trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, wynikłe z wadliwego wykonania umowy. 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wartość ustalonej kary, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca prac wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 

Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

5. Za zwłokę w płatnościach z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  Wykonawca prac może 

naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca prac może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy prac w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca  nie podjął prac wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie 

bez uzasadnionych przyczyn i nie podjął ich wykonywania w terminie 7 dni pomimo wezwania 

Zamawiającego; 

b) jeżeli Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z 

postanowieniami umowy i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w 

wykonywaniu tych obowiązków; 

c) jeżeli Wykonawca  podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez 

personel nie spełniający warunków, o których mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy; 

d) jeżeli Wykonawca  ogłosił upadłość, lub wszczęto postępowanie układowe. 

 

§ 12 

Zmiana postanowień umowy 

 

1. Zamawiający poza, możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 

6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w 

następujących okolicznościach: 

1) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 

2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany stawki  podatku od towarów i usług (VAT) na dzień 

wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy oraz w  

przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: 
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a) wystąpienia „siły wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 

terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie żamawiającego o 

wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później niż w ciądu 2 dni od dnia ww. zdarzenia. 

Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło; 

b) wystąpienia robót dodatkowych (przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o czas 

niezbędny do realizacji tych robót); 

c) w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć a leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

• wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 

2. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem 

konieczności wprowadzenia tych zmian. 

3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo 

Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie przepisów 

wykonawczych. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z 

niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie 

poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo  dla siedziby Zamawiającego, 

zgodnie z prawem Polskim. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

Załączniki: 

1. Opis Przedmiotu zamówienia 

2. Dokumentacja Projektowa 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

4. Oferta 

5. Harmonogram Rzeczowo Czasowo Finansowy 

6. Polisa OC 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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ROZDZIAŁ XIV 

 

 

WZÓR OFERTY 
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OFERTA:  

na: ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie 

izolacji przeciwwodnej 

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

nazwa firmy 

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

adres 

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

regon 

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

telefon, e-mail 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   za cenę ryczałtową: 

 

Cena netto - ………………………………..zł 

Podatek VAT 23% …………………………zł 

Cena brutto  ………………………………..zł 

 

Słownie złotych brutto: 

 

(…………………………………………………………………………………………………) 

 

1. Oferuję okres gwarancji wynoszący …………………………………………. 

(Wykonawca ma do wyboru następujące okresy gwarancji: 

1) Okres gwarancji wynoszący 2 lata 

2) okres gwarancji wynoszący 3 lata, 

3) okres gwarancji wynoszący 4 lata, 

4) okres gwarancji wynoszący 5 lat,  

Uwaga: Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata i dłuższy niż 5 lat. Wykonawca 

poda okres gwarancji w pełnych latach). 

 

2. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia oraz nazwy 

firm podwykonawców: 

a) …………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………. 

3. Termin realizacji całości zamówienia: ……………………………….  

4. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz  
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projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

6. Oświadczam, że jestem małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak □    nie  □1 

7. Oświadczam, że pochodzę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

tak □ ………………(podać nazwę państwa)       nie □1   

8. Oświadczam, że pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

tak □  ………………(podać nazwę państwa)    nie □1 

1 właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

9. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

10. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego. 

(W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do 

oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako 

tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.) 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 
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ROZDZIAŁ XVI 

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW 
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  Załącznik nr 1 do oferty 

  Zamawiający: 

  Muzeum Gdańska 

  80-831 Gdańsk 

  ul. Długa 46/47 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ratunkowy remont Bastionu 

Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej, prowadzonego przez 

Muzeum  Gdańska, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Rozdziale II ust. 2 pkt. 1) - 3)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w  rozdziale II ust. 2 pkt. 1) i 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

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

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 
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  Załącznik nr 2 do oferty 

  Zamawiający: 

  Muzeum Gdańska 

  80-831 Gdańsk 

  ul. Długa 46/47 

Wykonawca: 

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ratunkowy remont Bastionu 

Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej, prowadzonego przez 

Muzeum  Gdańska, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

art.  24 ust. 5 pkt. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP. 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

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: 

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

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

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

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

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

podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 
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                   Załącznik nr 3 do oferty 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA  

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW  

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

 

 

 

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

(nazwa podmiotu) 

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

(adres) 

oświadczam, że wykonawca:  

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

(nazwa i adres wykonawcy) 

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

może polegać na moim doświadczeniu.  

 

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

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

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

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

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

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

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego: 

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

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

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

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

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

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

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

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

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

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

Określenie czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą: 

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

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

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

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

 

Jednocześnie zobowiązuję się do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

Druk wielokrotnego wykorzystania – należy wypełnić odrębnie dla różnych podmiotów 

oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dot.: przetargu nieograniczonego na: ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy 

Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej 

 

 

Wykaz robót budowlanych/usług określonych w Rozdziale II ust. 2 pkt 3): 

 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

Należy załączyć dowody określające czy  roboty zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone/dowody określające czy usługi te zostały wykonane należycie.  

 

  

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 

robót 

 brutto (zł)  

Data 

wykonania 

Miejsce 

wykonania 

Podmioty, na 

rzecz których 

roboty te 

zostały 

wykonane 

1.  

     

2.  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:  ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w 

Twierdzy Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej 

Wykaz osób określonych w Rozdziale II ust. 2 pkt. 2 

 

Lp. 

 

Imię i 

nazwisko 

 

Pełniona 

funkcja 

 

Kwalifikacje 

zawodowe: 

numer i rodzaj 

uprawnień 

 

Wykształcenie, 

doświadczenie 

zawodowe 

Informacja o podstawie do  

dysponowania tą osobą przez 

Wykonawcę lub jednego z 

Wykonawców występujących 

wspólnie (odznaczyć i uzupełnić; w 

przypadku udostępnienia podać 

nazwę podmiotu) 

1.       Osoba będąca w dyspozycji 

Wykonawcy lub jednego z Wykonawców 

występujących wspólnie 

(np. umowa o pracę, umowa o dzieło 

……………………….…….…..…….) 

  Osoba udostępniona 

przez inny podmiot, tj. 

…………………….…….. 

2.       Osoba będąca w dyspozycji 

Wykonawcy lub jednego z Wykonawców 

występujących wspólnie 

(np. umowa o pracę, umowa o dzieło 

……………….…………….…..…….) 

  Osoba udostępniona 

przez inny podmiot, tj. 

…………………….…….. 

Oświadczam/oświadczamy, iż osoby wskazane w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego 

uprawnienia. 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

  



 

 

 

 

42 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEZALEGANIU Z OPŁACENIEM PODATKÓW I OPŁAT 

LOKALNYCH 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na: ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy 

Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej 

 

 

Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  w ustawie z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 
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należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

Informacja Wykonawcy 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na: ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy 

Wisłoujście – wykonanie izolacji przeciwwodnej 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne informuję, że  

1) nie należymy do grupy kapitałowej*); 

2) należymy do grupy kapitałowej wg podanej listy*): 

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

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

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

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

(nazwy i adresy podmiotów) 

 

UWAGA: 

1. Pod pojęciem „grupa kapitałowa” zgodnie z ustawą  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) rozumie się wszystkich 

przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób  bezpośredni lub pośredni przez jednego 

przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 cyt. ustawy). 

2. Wykonawca musi w sposób jednoznaczny podać, czy należy do grupy kapitałowej. 

3. Niniejsze oświadczenie składa każdy wykonawca (jeżeli składa ofertę we własnym imieniu) lub 

każdy z wykonawców,  którzy wspólnie składają ofertę. 

 

 

 

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

miejscowość i data    (podpis osoby/ osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy) 

*) – niepotrzebne skreślić 

 

 

 


