PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE, 75 -724 KOSZALIN
UL. KOMUNALNA 5

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.225.000,00 EURO DLA ZADANIA PN.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp
na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o.
w Koszalinie przy ul. Komunalna 5.”

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w art. 24aa PZP,
tzw. „procedura odwrócona”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV:

CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane
CPV 31712331 - 9 Fotoogniwa
CPV 45317300 - 5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
CPV 45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

ZATWIERDZAM
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ZAWARTOŚĆ:
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Rozdział I
- Formularz Oferty
Rozdział II
- Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III
- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Rozdział IV
- Projekt Umowy

Rozdział V
- Formularze spełniania warunków udziału
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Rozdział I

OFERTA
PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Do
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o. o. w Koszalinie
75 – 724 Koszalin ul. Komunalna 5
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
prowadzonym
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pn:,„ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach
administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalna
5.”
MY NIŻEJ PODPISANI:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ), projektem umowy, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
3. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy niezbędne informacje i posiadamy niezbędną wiedze
do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
4.1 Brutto ……………………………………………………………………złotych
(słownie złotych ………………………………………………………………………….)
W tym podatek VAT w wysokości % ......
4.2 netto ……………………………………………………………………złotych
(słownie złotych ...………………………………………………………………………..)
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w niżej wyznaczonym terminie:
 zakończenie robót: ………….. r.
6. Płatność będzie zrealizowana zgodnie ze złożoną ofertą w terminie…………….dni
Podstawą wystawienia faktury VAT końcowej jest podpisany przez obie strony protokół
bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
7. OŚWIADCZAMY, że gwarancja na inwerter fotowoltaiczny wynosi…….lat.
8. OŚWIADCZAMY, że gwarancja na panel fotowoltaiczny wynosi…..lat.
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9. OŚWIADCZAMY, że gwarancja na konstrukcje wynosi……lat.
10. OŚWIADCZAMY, że gwarancja na pozostałe instalacje wynosi ….lat.
11. OŚWIADCZAMY, że gwarancja na roboty montażowe wynosi ….lat.
12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami. */ z udziałem podwykonawców
13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:
………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

14. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr
od ………. do …….. - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania czynności
określonych Rozdz. II pkt 6. ppkt 2) na podstawie umowy o pracę zatrudnione zostaną
……… osoby.
17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować
na poniższy adres:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….
tel. …………………………………………………………
fax. …………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………
18. OFERTĘ składamy na ………………… stronach.
19. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
………………………………………………………………………………………………….
20. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach:
………………………………………………………………………………………………….
21. Wadium w kwocie …………. zł (słownie: · ……………………………………złotych)
zostało wniesione w dniu · ……………… w formie …………………………………
22. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………..
…………………………………..
………………………………… dnia ……………………………. roku
* niepotrzebne skreślić
…………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV:
CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane
CPV 31712331 - 9 Fotoogniwa
CPV 45317300 - 5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
CPV 45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach
administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalna 5.
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest budowa dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej
pracującej w układzie otwartym na sieć tzn. on-grid o mocy wytwórczej 39,52 kW.
Głównymi elementami instalacji są panele polikrystaliczne mocowane na stalowoaluminiowej konstrukcji wsporczej, obwody DC, obwody AC, instalacja odgromowa, system
SKADA. Instalacja fotowoltaiczna umieszczona zostanie na dachach trzech obiektów
stanowiących dwa budynki tj. A i D zlokalizowane przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie. Moc
wytwórcza przedmiotowej mikroinstalacji wynosić będzie 39,52kWp. Przewidziano
przyłączenie jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu za układem pomiaroworozliczeniowym zlokalizowanym w narożniku budynku A. W sumie wbudowanych zostanie
152 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o jednostkowej mocy 260W, grubości
szkła 3,2-3,3mm okutego w anodyzowanej ramie aluminiowej, 4 inwertery fotowoltaiczne
o mocach znamionowych 8kWp (bud. A – część warsztatowa), 12kWp (bud. A – część
administracyjna), oraz 2 szt. 10kWp (bud. D), typu np. SUN2000 prod. HUAWEI lub
równoważny technicznie. Celem wizualizacji danych pomiarowych jednostki wytwórczej
zaprojektowano w pobliżu każdego inwertera przemysłowy modem GPRS np. typu
TK802L-EX0 prod. Inventia lub równoważny technicznie montowanych na szynie TH35
stanowiący bramkę Ethernet do komunikacji z serwerem archiwizującym producenta
inwertera.
Panele fotowoltaiczne.
W skład instalacji wchodzi 152 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych
o jednostkowej mocy 260W, grubości szkła 3,2-3,3mm okutego w anodyzowanej ramie
aluminiowej. Panele zbudowane są z pojedynczych ogniw, które z kolei są połączeniem wielu
małych kryształów krzemu. Zakres parametrów technicznych paneli został podany w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym Załączniki do niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, jednakże stosując moduły posiadające
wyłącznie parametry techniczne zawierające się w zakresie wskazanym powyżej. Wszystkie
znaczące dane charakterystyczne winny być umieszczone na czytelnej, odpornej na działanie
czynników zewnętrznych tabliczce znamionowej wraz z podaniem numeru seryjnego
modułu. Przed dostawą paneli na miejsce montażu należy przedstawić list przewozowy,
wydanie z magazynu lub inny równoważny dokument wraz z zestawieniem mocy końcowej
modułu w odniesieniu do numeru seryjnego każdego modułu stanowiącego element
zaprojektowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Gwarancja producenta na produkt min 10
lat, na wydajności 10 lat od daty dostawy na 90 % minimalnej mocy nominalnej oraz
25 lat od daty dostawy na 80 % minimalnej mocy nominalnej.
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Zaprojektowane moduły winny posiadać dostarczone przez producenta dokumenty
opisujące ich parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto
panele winny posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez
ENERGA Operator S.A.
Należy zapewnić min. gwarancję na produkt 10 lat oraz gwarancja wydajności na 10
lat od daty dostawy na 90 % minimalnej mocy nominalnej oraz na 25 lat od daty dostawy na
80 % minimalnej mocy nominalnej. Jednocześnie należy spełnić wartości wytrzymałościowe
w zakresie temperatur -40ºC do +85ºC przy wilgotności 5-85% na uderzenie 25mm bryłką
lodu z prędkością 23m/s.
Inwertery.
W skład instalacji wchodzą 4 inwertery fotowoltaiczne o mocach znamionowych
8kWp (bud. A – część warsztatowa), 12kWp (bud. A – część administracyjna), oraz 2 szt.
10kWp (bud. D), typu np. SUN2000 prod. HUAWEI lub równoważny technicznie. Każdy
inwerter winien posiadać dwa MPPT trackery czytelny wyświetlacz w języku polskim,
rozłącznik po stronie wejścia, wbudowane ochronniki przeciwprzepięciowe AC i DC min. typ
II, regulować napięcie wyjściowe w zakresie min. +/- 12% od wartości znamionowej tj.
400V. Maksymalna sprawność winna wynosić nie mniej jak 98,6% inwerter winien
umożliwiać dodatkowe, chwilowe przeciążenie o 10% nie więcej jak przez 10min raz na
dobę. Do komunikacji w systemie SKADA inwerter winien posiadać min. 2 wyjścia RS485
oraz port USB do lokalnej konfiguracji w razie potrzeb. Szczegółową lokalizację
przetworników pokazano na załącznikach graficznych stanowiących integralny element
Projektu Budowlano-Wykonawczego stanowiącego Załączniki do niniejszej SIWZ
Zakresu parametrów technicznych inwerterów został podany w Projekcie BudowlanoWykonawczym stanowiącym Załączniki do niniejszej SIWZ.
Wewnętrzne zabezpieczenie nadprądowe odłączy indywidualnie każdą jednostkę
wytwórczą przy wzroście prądu powyżej wartości znamionowej. Jednocześnie ze względu na
budowę inwertera nie jest możliwa praca niepełno fazowa oraz wyspowa. Podczas zaniku
napięcia w sieci OSD inwerter będzie automatycznie odłączany z wewnętrzną przerwą
izolacyjną układu generacji a po powrocie napięcia w sieci OSD automatycznie ponownie
załączany do pracy.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, jednakże stosując inwertery
posiadające wyłącznie parametry techniczne równoważne ze wskazanymi powyżej typami.
Wszystkie znaczące dane charakterystyczne winny być umieszczone na czytelnej, odpornej
na działanie czynników zewnętrznych tabliczce znamionowej wraz z podaniem numeru
seryjnego przetwornika.
Projektowane falowniki winny posiadać dostarczone przez producenta dokumenty
opisujące ich parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto
winny posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez
ENERGA Operator S.A. Minimalna gwarancja producenta na produkt winna wynosić 10 lat.
Konstrukcja montażowa.
Moduły fotowoltaiczne instalowane na dachach obiektów A i D winny być
zamontowane w sposób najmniej inwazyjny dla poszycia dachu z zachowaniem możliwie
najbardziej równomiernego obciążenia statycznego (w miarę możliwości technicznych) oraz
poprawnie względem istniejących elementów powodujących całkowite lub częściowe
zacienienie. Wszystkie miejsca uszkodzenia istniejącego pokrycia dachu winny być
natychmiast odpowiednio zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnętrza budynku.
Szczegółowy opis typu i sposób montażu modułów do dachów przedstawiono
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym Załączniki do niniejszej SIWZ.
Obwody DC.
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Projektuje się szeregowe połączenie ogniw fotowoltaicznych czarnymi (-) oraz
czerwonymi (+) przewodami z pobielanymi żyłami miedzianymi o podwójnej izolacji
z komponentu usieciowanego, krótkotrwale odpornymi na bardzo wysoką temperaturę
(do 200⁰C przez 5 sek.). Do obliczeń prądowych przyjęto temperaturę otoczenia podczas
pracy obwodów w zakresie -40ºC do +70ºC. Na przewodach należy umieścić trwałe
oznaczniki relacji w odstępach min. co 10m. Trasy pionowe i poziome prowadzić w rurach
winidurowych mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynków w przypadku braku
możliwości trasy poziome częściowo wykonać w korytkach kablowych. Rury winidurowe
winny być odporne na działanie promieniowania słonecznego oraz nie rozprzestrzeniać ognia
w razie pożaru.
Obwody AC.
Od inwerterów należy wyprowadzić moc do odbiorników w kierunkach wskazanych
w części rysunkowej stanowiącej integralny element niniejszego opracowania technicznego.
Instalację wytwórczą w pionach należy prowadzić w rurach winidurowych mocowanych
za pomocą typowych uchwytów bez możliwości umieszczenia ich w tynku.
Inwertery należy odpowiednio przyłączyć do wydzielonych obwodów w istniejących
punktach rozdziału mocy na obiektach:
a) Budynek A - część administracyjna – inwerter przyłączyć bezpośrednio w złącze
kablowo-pomiarowe zlokalizowane w narożniku budynku, projektowany rozłącznik
bezpiecznikowy za układem pomiarowo-rozliczeniowym.
b) Budynek A - część warsztatowa – inwerter przyłączyć do rozdzielnicy T-G,E
(w razie potrzeb przekonfigurować), projektowany rozłącznik bezpiecznikowy.
c) Budynek D – warsztat. – inwerter przyłączyć do rozdzielnicy głównej
zlokalizowanej pod schodami od strony południowej obiektu, projektowane
rozłączniki bezpiecznikowe.
Instalacja uziemień.
W pobliżu każdego inwertera zlokalizować szyby LPW w obudowie przyłączając
je do istniejącego uziomu. Uprzednio należy wykonać pomiar rezystancji istniejącego
uziemienia punktu PEN celem sprawdzenia czy R<10Ω. W przypadku braku dostatecznej
rezystancji należy istniejący należy uziom rozbudować do wymaganej wartości lub wykonać
nowy, prętowy lub prętowo taśmowy na potrzeby przedmiotowej mikroinstalacji.
Instalacja odgromowa.
Projektuje się instalację odgromową na potrzeby ochrony instalacji fotowoltaicznej
wykonaną wg. załączników graficznych stanowiącej integralny element Projektu BudowlanoWykonawczego stanowiącego Załączniki do niniejszej SIWZ. Zwody pionowe należy
wykonać wg. projektu, a przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi
z uziomem prętowym o rezystancji nie przekraczającej R<10Ω.
Kolidujące z projektowaną mikroinstlacją elementy istniejącej instalacji odgromowej
należy zdemontować. Należy zachować odstępy izolacyjne 0,5m.
System SKADA – pomiar zielonej energii.
Celem wizualizacji danych pomiarowych jednostki wytwórczej zaprojektowano w
pobliżu każdego inwertera przemysłowy modem GPRS np. typu TK802L-EX0 prod. Inventia
lub równoważny technicznie montowanych na szynie TH35 stanowiący bramkę Ethernet do
komunikacji z serwerem archiwizującym producenta inwertera. Przewidziano pełną
wizualizację zebranych danych przez przeglądarkę http na dowolnym komputerze z dostępem
do internetu z bazą produkcji za min. 10 lat bez opłaty abonamentowej, utrzymania serwera
itp. Całość projektowanego systemu wizualizacji danych pomiarowych energii ogranicza się
do doprowadzenia niezależnego (bez ingerencji w wewnętrzną sieć strukturalną PGK)
dostępu do internetu a dzięki wbudowanej w inwertery typu SUN2000 karcie sieciowej są
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one urządzeniami bezobsługowymi i nie wymagają dodatkowego olicznikowania.
Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu komputer przenośny typu laptop
o rozdzielczości matrycy min. 15’’ wraz z akcesoriami umożliwiającymi zdalny dostęp
do urządzeń wytwórczych.
Do pomiaru energii brutto zaprojektowano 3 liczniki np. typu MT372 (potwierdzić
z ENERGA przed montażem aktualność standardu), które dostarczy i zamontuje wykonawca.
Dwukierunkowe liczniki bilansujące zostaną zamontowane przez ENERGA w miejsce
istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych. Jednocześnie całość energii
wyprodukowanej zużywana będzie na potrzeby własne bazy PGK przy ul. Komunalnej 5
w Koszalinie.
Ochrona przeciwporażeniowa.
Istniejąca, wewnętrzna instalacja elektryczna, do której zaprojektowano podłączenie
źródła wytwórczego jest wykonana w układzie sieci TN-S i częściowo TN-C. Ochronę
podstawową stanowią aparaty i urządzenia z odpowiednio dobranym stopniem ochrony
IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę dodatkową stanowi samoczynne wyłączenie zasilania.
Ochrona przeciwprzepięciowa.
Zaprojektowane inwertery posiadają wbudowane ograniczniki przepięć po stronie
wejścia DC oraz wyjścia AC mające na celu chronić instalacje obiektowe w przypadku
wystąpienia impulsu piorunowego i przeniknięcia go do obwodów wytwórczych
mikroinstalacji oraz przed przepięciami spowodowanymi czynnościami łączeniowymi w sieci
nn-0,4kV. Wszystkie ograniczniki winny być co najmniej typu II oraz być dostosowane
do maksymalnego napięcia roboczego.
Ochrona przeciwpożarowa.
Instalacja fotowoltaiczna nie będzie powodować bezpośredniego zagrożenia
pożarowego. Nie przewidziano dodatkowych urządzeń zmniejszających ryzyko pożarowe w
budynkach na dachach, których zabudowano instalację.
Zakres robót obejmuje:
1.Budowa konstrukcji wsporczej.
2.Montaż paneli fotowoltaicznych.
3.Montaż inwerterów fotowoltaicznych.
4.Roboty instalacyjne.
5.Pomiary pomontażowe.
1. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Projekcie Budowlano-Wykonawczym,
Kosztorysach Nakładczych, STWiORB oraz Przedmiarach Robót, które stanowią
Załączniki do niniejszej SIWZ.
2. Zakres robót podany w przedmiarze robót może ulec zmianie.
3. Rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu robót nastąpi w oparciu o kosztorys
powykonawczy.
3. Informacje dla Wykonawców
1. Podczas trwania robót budowlanych PGK Spółka z o. o. w Koszalinie będzie w trakcie
pracy.
2. Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2017 roku.
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, jeśli
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spełnione zostaną przesłanki udzielenia takiego zamówienia, określone w art. 67 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w trybie art. 144 ust. 1
ustawy Pzp w przypadku:
 udokumentowanego protokołem konieczności zwiększenia lub zmniejszenia
zakresu rzeczowego robót,

koniecznej zmiany w projekcie budowlano-wykonawczym,
uzgodnionej przez strony,
 zaakceptowanej przez zamawiającego zmiany jakości materiałów w stosunku
do ujętych w nakładach rzeczowych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.
2. Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji
zamówienia.
3. W trakcie wykonywania prac realizacyjnych obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie
się ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej i posługiwanie się nimi. Element
lub czynność opisana w opisie, lub wskazana w przedmiarze a niewystępująca
na rysunkach są obowiązujące. Elementy zaznaczone na rysunkach, nieuwzględnione
w opisie lub przedmiarze, lub specyfikacji są również obowiązujące. W przypadku
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częściami dokumentacji projektowej obowiązkiem
Wykonawcy jest powiadomienie Zamawiającego oraz Projektanta.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych prób i badań próbek
materiałowych na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością
zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją Projektową, STWiORB, nienaruszającymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej,
normami, w szczególności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
(IRiESD), przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z kryteriami i
wymogami technicznymi określonymi przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego
dostępnymi na stronie www.energa-operator.pl.
6. Wykonawca przed montażem potwierdzi w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział
w Koszalinie aktualność standardu liczników do pomiarów energii brutto.
7. Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej
w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Koszalin.
5. Instalację należy wykonać zgodnie z:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu o przepisy
zawarte w:
 Dz. U. Nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(z późniejszymi zmianami).
 Dz. U. z 2015r. ,poz. 2164 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (z późniejszymi zmianami).
 Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.
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 Dz.U. 2010.243.1623 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
późniejszymi zmianami).
 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (z późniejszymi zmianami).
 Dz.U. z 2015 r., poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
4. Normy.
 PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie
ogólnych charakterystyk.
 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.
 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania
cieplnego.
 PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem
przetężeniowym.
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia.
 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie.
 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla
zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed
porażeniem prądem elektrycznym.
 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
 PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych.
 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
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 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności
od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa.
 PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Postanowienia ogólne.
 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza.
 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała
przewodów.
 PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami.
 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza –
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia
wyrównawcze instalacji informatycznych.
 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły
prądotwórcze.
 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia
zewnętrznego.
 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1:
Postanowienia ogólne.
 PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
 PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
 PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe
0,6/1kV.
 PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe
0,6/1 kV.
 N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona
przeciwporażeniowa.
 N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.
6. Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego)
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1. W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać
gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika
zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego.
2. Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.
3. Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
4. Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość
wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami,
certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi
wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz
wiedzą techniczną.
5. Kierownik Budowy ma obowiązek wykonywania swoich obowiązków zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo Budowlane.
6. Zamawiający zapewni pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego.
7. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga
akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża
Wykonawcę.
8. Budowa instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana
przez uprawnionego instalatora. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł
energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub,
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
9. Uprawniony instalator powinien dokonać montażu instalacji zgodnie z dokumentacją
techniczną oraz kryteriami oceny możliwości przyłączania oraz wymaganiami
technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci
dystrybucyjnej niskiego napięcia ENERGA-OPERATOR SA, zawartymi na stronie
www.energa-operator.pl.
10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na główne elementy urządzeń na okres
nie krótszy niż:
 Gwarancja na panel słoneczny: 10 lat oraz 25 lat na min 80% mocy.
 Gwarancja na inwerter: 10 lat.
 Gwarancja na konstrukcję: 10 lat.
 Gwarancja na pozostałe instalacje: 5 lat.
 Gwarancja na roboty montażowe: 5 lat.
11.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy min. 4 osób wykonujących
czynności w zakresie robót opisanych w rozdziale II SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia. W razie zwiększenia przez Wykonawcę liczby osób
wykonujących ww. czynności Zamawiający wymaga zatrudnienia tych osób
również na podstawie umowy o pracę.
7. Wizja lokalna
1. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych
i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach
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przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania
oferty.
2. Koszty oględzin ponosi Wykonawca.
8. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy.
2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do:
31.05.2017r.
3. W terminie, o których mowa w pkt. 8.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania
przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów,
sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez
Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
9. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A - Cena ( najkorzystniejsza) - 60 pkt.
Cena oferty najniżej skalkulowanej (netto)
Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 60
Cena oferty ocenianej (netto)
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu
z najniższą ceną netto.

B - Przedłużenie okresu gwarancji na inwerter fotowoltaiczny – 15pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji na inwerter fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10
letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej:
 o 1 rok – 1pkt
 o 2 lata – 4pkt
 o 3 lata – 8pkt
 o 4 lata – 12pkt
 o 5 lat i więcej – 15pkt
Wartość wyrażona w punktach za okres
na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości
na inwerter oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------ x 15
przedłużenie okresu 15pkt
(max. limit wartości wyrażonej w punktach
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przedłużenia okresu gwarancji jakości na inwerter
ustalony przez Zamawiającego)
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter Wykonawca może uzyskać
max.15 pkt.
Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na inwerter zostanie wyliczona
wg. powyższego wzoru
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie
długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.
C - przedłużenie okresu gwarancji na panel fotowoltaiczny – 15pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji na panel fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10
letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej:
 o 1 rok – 1pkt
 o 2 lata – 4pkt
 o 3 lata – 8pkt
 o 4 lata – 12pkt
 o 5 lat i więcej – 15pkt
Wartość wyrażona w punktach za okres
na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości
na panel PV oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------ x 15
przedłużenie okresu 15pkt
(max. limit wartości wyrażonej w punktach
przedłużenia okresu gwarancji jakości na panel PV
ustalony przez Zamawiającego)
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV Wykonawca może uzyskać
max.15 pkt.
Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na panel PV zostanie wyliczona
wg. powyższego wzoru
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie
długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.
D - przedłużenie okresu gwarancji na konstrukcje – 10pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji na konstrukcje powyżej wymaganego 10 letniego
okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej:
 o 1 rok – 1pkt
 o 2 lata – 3pkt
 o 3 lata – 5pkt
 o 4 lata – 7pkt
 o 5 lat i więcej – 10pkt
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Wartość wyrażona w punktach za okres
na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości
na konstrukcję oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------ x 10
przedłużenie okresu 10pkt
(max. limit wartości wyrażonej w punktach
przedłużenia okresu gwarancji jakości na konstrukcję
ustalony przez Zamawiającego)
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcje Wykonawca może
uzyskać max.10 pkt.
Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na konstrukcje zostanie
wyliczona wg. powyższego wzoru
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcję najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie
długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po
zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za poszczególne
kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.
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Rozdział III

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,
ul. Komunalna 5, tel. 94 348-44-44 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp
na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie
przy ul. Komunalnej 5.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale II
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2017r.
3. Sposób przygotowania oferty.
3.1.Ofertę należy przygotować w języku polskim
3.2.Oferta winna być napisana w sposób czytelny.
3.3.Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną.
3.4.Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 styczna 2004
Prawo zamówień publicznych i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać
4.1.Datę sporządzenia oferty.
4.2.Nazwę firmy.
4.3.Numer telefonu, telefaksu.
4.4.REGON - numer.
4.5.NIP - numer.
4.6.Cenę za realizację całości zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
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5.2.1) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty
budowlanej odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie
instalacji fotowoltaicznej dachowej o wartości nie mniejszej niż 160.000,00 zł (netto)
każda.
b)
dysponuje
osobami
z
niezbędnymi
uprawnieniami
zgodnie
z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem i należącymi
do właściwej izby samorządu zawodowego, które będą pełniły następujące funkcje:
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję, poniżej, które spełniają
następujące wymagania:
• osoba proponowana do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie:
Kierownik budowy i kierownicy robót:
Minimalna liczba osób: 2
Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
1 osoba – uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
1 osoba – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
-Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót min. 2 lata.
-Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Budowa instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana
przez uprawnionego instalatora. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające
na montaż źródeł wytwórczych tj.:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii
(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub,
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub,
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 - t.j.).
Uwaga!
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego
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warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie
waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 5.2.1
Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) 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.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w OŚWIADCZENIU,
o którym mowa w Rozdziale V SIWZ.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie
sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ.
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 oświadczeń lub dokumentów wymienionych
w punktach 6.I. i 6.II. niniejszej SIWZ.
6.I. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
6.I.1.) Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę
w Wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Uwaga!

Dowodami, o których mowa powyżej, 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.
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6.I.1.A) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w punkcie 5.2.1)a) Rozdział III SIWZ wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości , daty miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane.
6.I.1.B) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w
Rozdziale III SIWZ punkt 5.2.1)b) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o
podstawie dysponowania tymi osobami.
6.II. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
6.III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu z powodu okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych Wykonawca:
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.1. Wykonawcy zagraniczni.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ w pkt 6.II.
ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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2) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1) , powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2) stosuje się odpowiednio.
Uwaga !
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ w pkt 6.II. ppkt. 1) Wykonawca
składa dokument, o którym mowa w SIWZ w pkt. 6.1.1.), w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed
upływem
terminu
składania
ofert.
Jeżeli
w
kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby.
Uwaga!
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

6.3. Forma składanych dokumentów
1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale.
2) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa
w ppkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi
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adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
6) Dokumenty
sporządzone
w
języku
obcym
muszą
być
składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
7) W przypadku, o którym mowa w ppkt 5) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
7. Wykonawcy występujący wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument,
z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2).
4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wykonawców, o których mowa w ppkt 1).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie
spełnianie warunków określonych w pkt 5 ppkt 2) Instrukcji dla Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) Instrukcji dla Wykonawców składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma
potwierdzać 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 do wykluczenia.
8. Podwykonawcy
1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w Oświadczeniu (zamieszczonym w Rozdziale V Instrukcji dla Wykonawców) - części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia
podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
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elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615)
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.
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.
W sprawach technicznych:
– Jacek Dziębowski,
tel. 94/348-44-36 w godz. 8:00 - 13:00
W sprawach proceduralnych:
– Anna Pieńkowska,
tel. 94/348-44-32 w godz. 8:00 - 13:00
10. Wymagania dotyczące wadium
1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium
w wysokości: 3.000,00 zł.
2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:

Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert.
Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty.
5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie
dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty.
6) Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy
złożyć wraz z ofertą.
UWAGA!
Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
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poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”
11. Termin związania ofertą
Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Opis sposobu przygotowania oferty.
12.1.) Ofertę stanowi formularz ofertowy.
12.2.)Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone
wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi
być poświadczone notarialnie.
12.3.)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.4.)Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
12.5.)Oferta winna być napisana czytelnie i trwale. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi
dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp.
12.6.)Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub uprawomocnionego pełnomocnika.
12.7.)Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także zapisać datę ich
naniesienia.
12.8.)Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz
ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ.
W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać
„nie dotyczy”.
12.9.)Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ
graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.
12.10.)Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami należy
umieścić w kopercie oznaczonej:
–
„Budowa
instalacji
fotowoltaicznej
o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK
Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalnej 5.” , NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11:45
DNIA 27.02.2017 roku”
„PRZETARG

NIEOGRANICZONY

12.I.Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Koszalinie, ul. Komunalna 5 w
terminie do dnia: 27.02.2017 roku do godziny 11:30
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną
zwrócone oferentom
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności wykonawców w dniu:
27.02.2017 roku o godzinie 11:45 w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa
w Koszalinie, ul. Komunalna 5, budynek A sala konferencyjna pokój nr 15
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13.Tajemnica Przedsiębiorstwa
1) 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.
2) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie później niż
w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one
udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) W celu udowodnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
Wykonawca musi wykazać, że:
a) zastrzeżone informacje nie zostały upublicznione,
b) zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną, technologiczną,
organizacyjną przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą,
c) Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
5) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte
„Tajemnicą przedsiębiorstwa”.
6) Jeżeli w ofercie i dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej
kopercie zatytułowanej jak w pkt 12.10.), z dodaniem słów „Tajemnica
przedsiębiorstwa”.
14.Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z zakresu realizacji zamówienia, jak również inne, a bez których
nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Za czynności wykonywane
przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego
wynagrodzenia, dlatego koszty, które Wykonawca będzie ponosił w okresie
gwarancyjnym należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty.
2. Podstawą obliczenia ceny jest zakres rzeczowy robót podany w Rozdziale II.
3. Cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów. Wszystkie podatki, cła i inne
koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być
dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę.
4. Ceny oferowane przez Wykonawcę będą stałe w okresie trwania umowy i w żadnym
przypadku nie będą przedmiotem zmian z wyjątkiem podatku VAT, który naliczony
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie
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od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę
przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2
Pzp spowoduje odrzucenie oferty.
8. 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 dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone
rozliczenia w innych walutach niż PLN
Uwaga:
W przypadku, o którym mowa w artykule 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów
i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
15.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
A - Cena ( najkorzystniejsza) - 60 pkt.
Cena oferty najniżej skalkulowanej (netto)
Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 60
Cena oferty ocenianej (netto)
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu
z najniższą ceną netto.
B - Przedłużenie okresu gwarancji na inwerter fotowoltaiczny – 15pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji na inwerter fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10
letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej:
 o 1 rok – 1pkt
 o 2 lata – 4pkt
 o 3 lata – 8pkt
 o 4 lata – 12pkt
 o 5 lat i więcej – 15pkt

Wartość wyrażona w punktach za okres

25

na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości
na inwerter oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------ x 15
przedłużenie okresu 15pkt
(max. limit wartości wyrażonej w punktach
przedłużenia okresu gwarancji jakości na inwerter
ustalony przez Zamawiającego)
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter Wykonawca może uzyskać
max.15 pkt.
Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na inwerter zostanie wyliczona
wg. powyższego wzoru
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie
długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.
C - przedłużenie okresu gwarancji na panel fotowoltaiczny – 15pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji na panel fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10
letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej:
 o 1 rok – 1pkt
 o 2 lata – 4pkt
 o 3 lata – 8pkt
 o 4 lata – 12pkt
 o 5 lat i więcej – 15pkt

Wartość wyrażona w punktach za okres
na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości
na panel PV oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------ x 15
przedłużenie okresu 15pkt
(max. limit wartości wyrażonej w punktach
przedłużenia okresu gwarancji jakości na panel PV
ustalony przez Zamawiającego)
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV Wykonawca może uzyskać
max.15 pkt.
Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na panel PV zostanie wyliczona
wg. powyższego wzoru
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie
długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.
D - przedłużenie okresu gwarancji na konstrukcje – 10 pkt,
przy czym przedłużenie gwarancji na konstrukcje powyżej wymaganego 10 letniego
okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej:
 o 1 rok – 1pkt
 o 2 lata – 3pkt
 o 3 lata – 5pkt
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 o 4 lata – 7pkt
 o 5 lat i więcej – 10pkt
Wartość wyrażona w punktach za okres
na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości
na konstrukcję oferty ocenianej
Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------ x 10
przedłużenie okresu 10pkt
(max. limit wartości wyrażonej w punktach
przedłużenia okresu gwarancji jakości na konstrukcję
ustalony przez Zamawiającego)
Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcje Wykonawca może
uzyskać max.10 pkt.
Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na konstrukcje zostanie
wyliczona wg. powyższego wzoru
W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcję najwyższą liczbę punktów
otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie
długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.
16. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy.
Przed zawarciem umowy przewiduje się dopełnienia następujących formalności:
1)
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy:
a)kosztorys ofertowy celem weryfikacji wycenionych pozycji kosztorysowych i przedmiaru
robót z kosztorysem inwestorskim.
b) kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego - kierownika budowy
c) opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą
niż 100.000,00 zł.
Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić
Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
d) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z oświadczeniem
o liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartym w formularzu ofertowym pkt 13.
e) W przypadku wyboru oferty złożonej przez ”konsorcjum wykonawców” – Wykonawca
złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum.
2)Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
2% ceny ofertowej.
17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy (za termin wniesienia
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zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego).
2. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku
następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto:
Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000
z dopiskiem: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp
na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o.
w Koszalinie przy ul. Komunalnej 5.”
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
5.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
6.Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna,
musi obejmować: dokładnie określony datą okres i kwotę do terminu wykonania
przedmiotu umowy.
7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8.Tytułem należytego wykonania umowy zamawiający żąda zabezpieczenia w
wysokości 2% ceny zamówienia oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza,
18. Ogólne warunki umowy

Zostały określone w projekcie umowy Rozdział IV SIWZ.
19.Zamówienia dodatkowe.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , jeśli spełnione zostaną
przesłanki udzielenia takiego zamówienia, określone w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp
w wysokości 15%.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:
1) odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu – wobec czynności: określenia
warunków
udziału
w
postępowaniu,
wykluczenia
odwołującego
z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu
przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
2) informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP,
3) skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego
dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy
ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g
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Rozdział IV
Projekt Umowy

Umowa Nr ……..
o roboty budowlane
zawarta dnia …………r. roku w Koszalinie pomiędzy:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,
ul. Komunalna 5, NIP 669-05-05-783, REGON 330253984, reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Tomasz Uciński
– Prezes Zarządu - Dyrektor
2. mgr Ewa Ilkiewicz
– Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora Główny
Księgowy
zwanym w treści Umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………....,
NIP ………………, REGON …………, reprezentowaną przy zawarciu niniejszej Umowy
przez:
1. …………………
zwanym w treści Umowy Wykonawcą.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.),
w przedmiocie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp
na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy
ul. Komunalna 5”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegającą na:
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach
administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalna 5”, opisane
Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik Nr 1, Przedmiarem Robót stanowiącym załącznik
Nr 2, STWiORB stanowiącym załącznik Nr 3, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego oraz w terminie określonym Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione
w Przedmiarze Robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem
Budowlanym.
4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w §1 pkt 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczając 15% wartości Umowy,
wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy.
5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót,
a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym nie wymaga
zawarcia odrębnej umowy.
6. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, w szczególności nieujęte w Projekcie
Budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, a które
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są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych
robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 15% wartości
Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy,
poprzedzonej sporządzeniem Protokołu Konieczności wykonania tych robót.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Projekcie Budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §24 Umowy.
8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa
w §1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych
z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń,
w szczególności poprzez:
a) Zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych
w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu
Budowlanego.
b) Zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem Rzeczowo–
finansowym.
9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w §1 pkt 8 nie będzie
możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:
a) gdy roboty ujęte w Projekcie Budowlanym lub Wykonawczym nie zostały wyszczególnione
w Przedmiarze Robót lub
b) gdy roboty nie ujęte w Projekcie Wykonawczym nie zostały również ujęte w Przedmiarze
Robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem
Wykonawczym,
c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem
ofertowym,
Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu
Konieczności.
10. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Kierownika Budowy, akceptowany przez
Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawcę.
11. Załącznikiem do Protokołu Konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół
z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika Budowy
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w §1 pkt 8, Protokołu Konieczności, o którym mowa
w §1 pkt 10 lub Protokołu Negocjacji, o którym mowa w §1 pkt 11, nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowień
Protokołu Konieczności.

§2
Terminy
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………
2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie …
miesięcy od dnia Odbioru Końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji
przedmiotu Umowy.
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3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez
Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu
Budowy przez Kierownika Budowy.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w całości lub w częściach niezbędnych
dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie ... dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.
5. W terminie … dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru
Końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych
w Umowie.
2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.
3. Dokumentacja Projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanej
Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.
5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji Projektowej
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej jest
następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty
modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.
7. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi projektanta sprawującego
nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
8. Zamawiający jest także zobowiązany do:
a) Ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, jeżeli jest wymagany.
b) Protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.
c) Dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji Projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
d) Nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy.
e) Wyznaczania terminów odbiorów robót nieprzekraczających 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów.
f) Terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.
9. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
a) Robót ulegających zakryciu.
b) Robót zanikających.
c) Robót częściowych.
d) Końcowego.
10. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu
Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
11. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących
przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 3 dni
roboczych.

§4
Zarządzanie realizacją Umowy
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1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający
wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w §4 pkt 1.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową
i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.
5. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność zmiany
Dokumentacji Projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do Projektu Budowlanego
ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 10 dni od wystąpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności
i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.
8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§5
Narady koordynacyjne
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych
zaproszonych osób.
Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: ………………………………….
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
3. Kierownik Budowy oraz odpowiedni Kierownicy Robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach
koordynacyjnych.
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi
w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się
za wiążące.

§6
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie
z Umową, Ofertą i Dokumentacją Projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, normami, w szczególności
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), przepisami prawa powszechnie
obowiązującego oraz zgodnie z kryteriami i wymogami technicznymi określonymi przez
Operatora Sytemu Dystrybucyjnego dostępnymi na stronie www.energa-operator.pl.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz
za jakość zastosowanych do robót materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach Umowy:
a) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy.
b) Wskazania Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, posiadających niezbędne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
c) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji
Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania.
d) Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej.
e) Stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji Projektowej i STWiORB,
f) Umożliwienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę.
g) Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach
w odbiorach robót.
h) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi.
i) Utrzymywania porządku na Terenie Budowy.
j) Stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa
i postanowieniami Umowy.
k) Angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie.
l) Dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy.
m) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
n) Sporządzenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planów organizacji robót
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu
przyjąć.
o) Ubezpieczenia budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy, co najmniej od godziny 7:00 (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba, że
warunki atmosferyczne oraz charakter pracy nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju
robót.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym
prowadzenie robót zgodnie z §6 pkt 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków,
o których mowa w §6 pkt 7.

Strona 5 z 68

Projekt Umowy
10. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 2200 ÷ 600, przy czym
Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadamia o tym
przypadku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robót w godzinach 2200 ÷ 600.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) Harmonogramu Rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji.
b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
c) Informacji o wytwarzanych odpadach.
d) Dokumentacji powykonawczej.
13. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości
do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie ... dni roboczych po ich
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty
zanikającej lub ulegającej zakryciu.
14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi
on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
16. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych
Odbiorom częściowym.
18. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie
obowiązywania niniejszej Umowy.
19. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji
papierowej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia
robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
20. Wykonawca przed montażem potwierdzi w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
aktualność standardu liczników do pomiarów energii brutto.
21. Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji, o której mowa w §1 pkt.1 do sieci
elektroenergetycznej w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Koszalin.

§7
Potencjał Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót
budowlanych będących przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§8
Kierownik budowy
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1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią, …………………jako Kierownika Budowy, który jest
uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych
art. 22 ustawy Prawo Budowlane.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy na inną osobę
o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy,
po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w §4 pkt 1÷3.
3. Kierownik Budowy ma obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania robót
budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy: …… ……………….……. …………………a Podwykonawcom powierzy wykonanie
następujących
robót
budowlanych
stanowiących
przedmiot
Umowy:………………………………………………
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
a) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
c) Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę.
d) Wykonanie przedmiotu 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, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy.
e) 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.
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, dysponować personelem
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób,
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którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy.
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.
b) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. 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 zestawieniem ilości robót
i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz
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, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez
Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
na zasadach określonych w §9 pkt 7.
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w §9 pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
a) Niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych
w §9 pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy
o podwykonawstwo, o których mowa w §9 pkt 4 lit.f.
b) Niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w §9
pkt 7.
c) Zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę.
d) Gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego.
e) Gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót.
f) Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
na podstawie Umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w §9 pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Strona 8 z 68

Projekt Umowy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający
w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11. 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 zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w §9 pkt 9.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
15. 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.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w §9 pkt 7 ÷ 13.
18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub 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 lub 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.
20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane 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.

§ 10
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
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1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje
zmian, o których mowa w §10 pkt 1 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu
Wykonawcy będzie traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może
stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.
3. Zmiana osób, o których mowa w §10 pkt 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły
na Terenie Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo
do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) Uporczywie wykazuje rażący brak staranności.
b) Wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały.
c) Nie stosuje się do postanowień Umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia
lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady BHP oraz przepisy ppoż.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w §10 pkt 5, Wykonawca wyznaczy
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w §10 pkt 1 i pkt 2.

§ 11
Obsługa geodezyjna
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie
wszystkich części robót.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
3. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia
głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach.
4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgłoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporządzoną inwentaryzacją obiektu, urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany
na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.
7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej
we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
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§ 12
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
do zatwierdzenia, Harmonogram Rzeczowo – finansowy, zgodnie, z którym będzie realizowany
przedmiot Umowy.
2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
3. Harmonogram Rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:
a) Kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających
się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw
na Teren Budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów
na Teren Budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co
najmniej na poziomie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
b) Ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy.
c) Szacowanie przerobu i płatności (netto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne
rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy.
4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w § 12 pkt 1, w ciągu 7 dni roboczych
od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
Projektowej lub Umowie.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Rzeczowo finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.
6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag
w terminie określonym w § 12 pkt 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
Rzeczowo - finansowego.
7. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram Rzeczowo – finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
8. Harmonogram Rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu
zakończenia robót.
9. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo–finansowego, w szczególności,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi
Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-finansowego nie zgłosi do
niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.
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11. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram
Rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.

§ 13
Siła wyższa
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu
działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 14
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu Budowy, umowę lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz
do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) Od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto.
b) Od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą
niż 100.000,00 zł,
c) Ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż
do dnia przekazania Terenu Budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu Budowy do czasu ich
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcę.
3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w §14 pkt 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
4. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w §14 pkt 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe,
pokrywa w całości Wykonawca.
5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia na zasadach określonych w §14 pkt 1 ÷ 4, przedstawiając Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie
z zasadami określonymi w §14 pkt 1 ÷ 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w §14 pkt 2 Zamawiający w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w §14
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pkt 1 ÷ 4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 15
Utrzymanie Terenu budowy
1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu Budowy, Wykonawca jest zobowiązany
do zagospodarowania Terenu Budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymanie
Terenu Budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu
bezpieczeństwa tych osób.
b) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren Budowy przez
osoby nieuprawnione.
c) Zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu Budowy
do dnia Odbioru Końcowego.
d) Doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren Budowy,
e) Ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do
celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu Budowy.
4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren Budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz
usuwać zbędne przedmioty z Terenu Budowy.
5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren Budowy
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia
Odbioru końcowego robót.
6. W przypadku stwierdzenia, że Teren Budowy nie odpowiada warunkom określonym w §15
pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych
zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu, a kosztami tych
prac obciążyć Wykonawcę.
7. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony ciągów
pieszo-jezdnych oraz przyległych do Terenu Budowy grobów przed uszkodzeniami, które mogą
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców,
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości i obciążeń osi
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren Budowy i z Terenu Budowy.

§ 16
Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane
Dokumentacją Projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą
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mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakończenia robót.
3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w §16 pkt 1 lub
przekazania informacji, której mowa w §16 pkt 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę
ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających
z wystąpienia tych okoliczności.
4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności
na wykonanie Umowy.
5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w §16 pkt 1, które nie powstały z winy
Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy
skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla
danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów,
Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót i do zwrotu kosztów
poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności.

§ 17
Ochrona środowiska
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie
Budowy i wokół Terenu Budowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach
regulujących gospodarkę odpadami.
5. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek
Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich
uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla
danego asortymentu.

§ 18
Naprawa uszkodzeń
1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie
roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z
wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w §18 pkt 1,
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót
i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w §18 pkt 2 powstały wskutek
okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia terminu wykonywania
robót, co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, za
uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności
Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.
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§ 19
Kontrola jakości
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących
przedmiot Umowy i materiałów.
2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać,
co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym
w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.
3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte
do wykonania Umowy.
4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczególności:
a) Odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB.
b) Posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską.
c) Być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
d) Być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót
budowlanych.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:
a) Usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w §19 pkt 4
z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub
b) Ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu
Umowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie
7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość
materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w §19 pkt 4, niezwłocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawcę.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w §19 pkt 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
9. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub
Zamawiającego, na zasadach określonych w §19 pkt 17.
10. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiałów, które nie są zgodne z §19 pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi
materiałami.
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11. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.
12. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany
przeprowadzać na własny koszt.
13. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie Budowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.
15. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce
badawczej.
16. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych,
innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które
budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.
17. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań
ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty,
koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 20
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających
Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych
nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 14
dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych
czynności na koszt Wykonawcy.
3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z §20 pkt 1, Zamawiający
może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 21
Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia
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gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem Odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu.
4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie określonym w §21 pkt 3.
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane
roboty.
7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót,
powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru.
9. Wykaz robót, o którym mowa w §21 pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.
11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i
odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale,
których wykonał przedmiot Umowy.
15. Przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
dnia zgłoszenia robót do odbioru.
16. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Zamawiający może
przerwać Odbiór Końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót i usunięcia wad,
uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności
Odbioru Końcowego.
17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
19. Za dzień faktycznego Odbioru Końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

§ 22
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
…………… zł plus VAT. Słownie: …………………………………………… zł netto
+ VAT wg obowiązującej stawki 23%. Łączna kwota brutto ……………. zł
Słownie: ……………………………………………….. zł brutto.
2. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej po zakończeniu prac, dokonaniu
odbioru końcowego i przedstawieniu protokołu odbioru końcowego.
3. Zapłata za wykonanie robót nastąpi po otrzymaniu faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót,
w terminie 21 dni od daty wpływu faktury.
4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z
VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.
7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.
8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia,
oświadczenia
Podwykonawców
i
dalszych
Podwykonawców
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których
termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
9. Strony wyrażają zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności.

§ 23
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ….. miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
Umowy, gwarancji jakości na okres ……. miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy , licząc od daty
Odbioru końcowego robót.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z
serwisowania
i
konserwacji
zabudowanych
urządzeń,
instalacji
i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC,
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może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni
roboczych.
5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 24
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp
na kwotę równą 2 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.
6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w §23
pkt 5 i pkt 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
10. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w §24 pkt 10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
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§ 25
Zmiana Umowy
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,
z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących
sytuacjach:
a) Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu Budowy,
konieczności zmian Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
b) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność.
c) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
d) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
e) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
f) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.
b) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowalnego.
c) Wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
d) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
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e) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
f) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w §25 pkt 2.
4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót
na podstawie §25 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie §25 pkt 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie §25 pkt 4 lub
zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest
do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
6. Wniosek, o którym mowa w §25 pkt 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w §25 pkt 5,
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany
Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w §25 pkt 5 wraz
z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego
żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania
zmiany.
9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy.
b) Danych teleadresowych.
c) Danych rejestrowych.

§ 26
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
a) Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu
Zamawiającego.
b) Bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni
roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.
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c) Z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczął robót
albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu
zakończenia robót.
d) Podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.
e) Podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co, do której Zamawiający nałożył
obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania.
2. 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 14 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§ 27
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:
a) Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy,
przekracza 14 dni.
b) Zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni;
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego
zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności,
z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego działającego w
imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika Budowy przerwa lub opóźnienie
w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni, bez należytego uzasadnienia.
d) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa
dłużej niż 14 dni.
2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

§ 28
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku
z odstąpieniem od Umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma
obowiązek:
a) Natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyć Teren Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
b) Przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną,
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
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2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy urządzenia
zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące
własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 29
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego,
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub
rachunku.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji
robót według stanu na dzień odstąpienia.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku,
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia
według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia
nienadające się do wbudowania w inny obiekt.
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna
odstąpienia od Umowy.

§ 30
Kary umowne i wykonanie zastępcze
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,15 % ceny
ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki
upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót.
b) Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

c) Za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni
w wysokości 0,15 % ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót.
d) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w okresie rękojmi lub
gwarancji – w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy
za każdy dzień zwłoki.
Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §30 pkt 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
2 % ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp.
b) Za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez
Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,15% za każdy rozpoczęty
dzień zawłoki.
Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §30 pkt 4 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania
do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
W przypadku zwłoki Wykonawcy trwającej co najmniej 14 dni względem terminu zakończenia
robót, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
W przypadku zwłoki Wykonawcy trwającej co najmniej 14 dni względem terminu zakończenia
usuwania wad i usterek, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót
związanych z usunięciem wad i usterek innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 31
Procedury rozstrzygania sporów
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą
rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 32
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
Załączniki do Umowy, które stanowią jej integralną część:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumentacja Projektowa.
Przedmiar Robót.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Oferta z dnia ………………
Porozumienie o współpracy pracodawców.
Wymagania dla podwykonawców w zakresie BHP.
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Rozdział V

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na
budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o.
w Koszalinie przy ul. Komunalna 5.”



Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2164 z późn.zm.)



Wykaz wykonanych robót budowlanych




Treść zobowiązania podmiotu trzeciego
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
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Wykonawca:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………….......…………………….....………………
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2164 z późn.zm.)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych
PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalna 5.” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie oświadczam, co następuje:
Informacja dotycząca Wykonawcy:
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

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

………..
podpis

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……...., dnia ………….……. r.
miejscowość

……….
podpis

3. 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 ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………........
..................................................
…………………………………………………………………………………………..…………………......
.....…………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………………….

miejscowość

podpis
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Informacja w związku z poleganiem na zasobach innego podmiotu:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................
wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,
w której określono warunki udziału w postępowaniu

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
................................................................................................…………………………………………………
………………….,
wskazać nazwę i adres podmiotu

w następującym zakresie:
…………………………….....................................................................................……………
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu.

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

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….......
............................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………

miejscowość

podpis

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na rzecz którego zasoby
powołuje się Wykonawca:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następujących
podmiotów,
będących
podwykonawcami: …….......................................……………………………………………………..............
.....................
podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……...., dnia ………….……. r.
…………

miejscowość

podpis

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

miejscowość

podpis

PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
Rodzaj i zakres
rzeczowy wykonanej
roboty budowlanej
(należy szczegółowo
rozpisać posiadane
i spełniające warunek
Zamawiającego
doświadczenie)

Cena
wykonanej
roboty
budowlanej
(brutto)

Data
wykonania
roboty
budowlanej

Podmiot,
na rzecz którego
robota budowlana
została wykonana

Nazwa (firm, osób)
podwykonawców, na
których zasoby Wykonawca powołuje
się na zasadach
określonych w art. 22a
ustawy Pzp
(wypełnić jeżeli dotyczy)

…………………………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Miejscowość i data

..................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp
na budynkach administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o.
w Koszalinie przy ul. Komunalna 5.”
Posiadane
kwalifikacje i uprawnienia

L.p.

1

Imię
i
nazwisko

2

Stanowisko

3

Podstawa do
dysponowania
wymienioną
osobą

(należy wpisać posiadane
kwalifikacje oraz uprawnienia
w wymaganym przez
Zamawiającego
w pkt 5 ppkt 2.1) lit. b SIWZ
zakresie)

4

5

Nazwa (firm)
podwykonawców,
na których zasoby
wykonawca powołuje się
na zasadach określonych
w art. 22a
(wypełnić jeżeli dotyczy)

6

1.

.....................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia.
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.....................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO:
powinna określać:
- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy
…………………………………………………………………....……………………………
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby:
1
……………………………………………………………………………….
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.
…………………………………………..
(nazwa zamówienia publicznego)
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przez ...................... okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
…………………………………………………………………………
( data i miejsce złożenia oświadczenia)
…………………………………………………………………………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego
do dyspozycji zasoby)
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Porozumienie o Współpracy Pracodawców,
których pracownicy wykonują prace w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Koszalinie, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz ustanowienia Koordynatora ds. BHP i ppoż.
Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy między następującymi pracodawcami:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5, reprezentowanym
przez:
1. mgr inż. Tomasz Uciński
– Prezes Zarządu - Dyrektor
2. mgr Ewę Ilkiewicz
– Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora Główny Księgowy
a
………………………………………………………………………………………………….. reprezentowaną przez:
1. …………………………..
§1
Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu: Baza PGK
Spółki z o. o. przy ulicy Komunalnej 5 w Koszalinie zwanym dalej: miejsce pracy.
§2
Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz celu zapewnienia pracującym w tym samym
miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.
§3
Pracodawcy ustalają koordynatora wykonywanych prac w zakresie bezkolizyjnej realizacji zadań własnych w osobie,
……………………………………………
Na koordynatora nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhp i ppoż. przez wszystkich zatrudnionych w miejscu
pracy pracowników wyznacza się Specjalistę ds. BHP i ppoż. Panią Dorotę Bielecką.
§4
Specjalista ds. BHP i ppoż. ma prawo:
1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy.
2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz
ochrony przeciwpożarowej.
3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń
wypadkowych
i uchybień w zakresie BHP.
5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
życia lub zdrowia pracownika bądź innej osoby.
6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych.
7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania
pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego bądź innych osób.
§5
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku
zagrożeń zdrowia lub życia pracowników:
I. Przed nawiązaniem współpracy i okresowo – według ustaleń stron – organizowane będą spotkania
upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących
zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy.
II.
Podstawą dopuszczenia do prac na terenie Bazy PGK Spółki z o. o. przy ulicy Komunalnej 5 w
Koszalinie jest:
1. Posiadanie przez pracowników obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich.
2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP.
3. Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego.
4. Zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Koszalin.
5. Zapoznanie pracowników z zakresem występujących zagrożeń wypadkowych.
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Posiadanie przez pracowników stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych
prac: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach
administracyjnych i technicznych PGK Spółki z o. o. w Koszalinie przy ul. Komunalna 5”.
III.
Firma
……………………………………………………………………………………………………………
6.

(nazwa zewnętrznego pracodawcy)

będzie przekazywał do prac na terenie Bazy PGK Spółki z o. o. przy ulicy Komunalnej 5 w Koszalinie
wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt II podpunktach 1–6.
Każdorazowo przed delegowaniem pracownika współpracujący zakład pracy będzie dostarczał pisemną
informację do Specjalisty ds. BHP i ppoż. Pani Doroty Bieleckiej potwierdzającą spełnienie formalnych
wymagań przez pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych
niezbędnych do wykonywania zleconych prac.
IV.
Podwykonawca zobowiązuje się w przypadku wykonywania prac na terenie Bazy PGK Spółki z o. o.
przy ulicy Komunalnej 5 w Koszalinie w Koszalinie do:
1. Przeprowadzania przez osoby kierujące pracownikami instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP
i przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych.
2. Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne oraz higieniczne warunki
pracy, a także ochronę przeciwpożarową.
3. Zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i procedurą ewakuacji.
4. Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i środków higieny osobistej.
5. Udzielania pierwszej pomocy na zasadach przyjętych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. Koszalin.
V.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i
okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela – Pani Dorota Bielecka Specjalista ds. BHP
i ppoż..
VI.
Pracownicy
……………………………………………………………………………………………………
w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad BHP i ppoż.
§6
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do niniejszego
porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.
§7
Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Porozumienie zawarto w Koszalin, dnia …………...r.

1.

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

2.

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

1. ......................................................

(podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu)
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WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP
Zasady ogólne.
P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie, jako zamawiający wykonanie robót zapewnia podwykonawcom
wykonującym prace możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP,
ochrony przeciwpożarowej.
1.2. Podwykonawcy wykonujący prace dla zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić
prace w sposób zapobiegający:

wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,

pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,

uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, itp.,

pogorszeniu środowiska pracy.
1.3. Zlecający prace w P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę,
która będzie pełnić funkcję Kierownika projektu w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich
realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców.
1.4. Podwykonawca wykonujący prace na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie zobowiązany jest
wyznaczyć imiennie osobę, która będzie współpracowała ze Zlecającym, Specjalistą
ds. BHP i ppoż., w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub
życia pracowników.
1.5. Wyznaczenie przez P.G.K. Spółkę z o. o. w Koszalinie Kierownika projektu, nie zwalnia
poszczególnych pracodawców podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
1.6. Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace dla P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie,
łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą odbyć instruktaż informacyjny w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z procedurą BHP – 18001.
Podwykonawca wykonujący prace na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie ma obowiązek
przedłożyć przed rozpoczęciem prac pisemną informację, zawierającą:
a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4,
b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami,
c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla
pracowników,
d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich,
e) wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych
rodzajów prac,
f) wykaz sprzętu przeciwpożarowego,
g) wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi
dokumentami (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.)
h) opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego
związanego z realizacją tych prac,
i) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie
PGK podczas wykonywania prac,
j) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.
1.7. Powyższe informacje należy dostarczyć do Kierownika projektu.
1.8. Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci przez podwykonawcę, może
odbywać się po przedłożeniu Kierownikowi projektu protokołów z pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.
1.9. Użytkownik pomieszczeń lub obiektów jest zobowiązany do udostępnienia kluczy, w celu
umożliwienia prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej w wypadku pożaru w tych pomieszczeniach.
1.10. Użytkownicy i właściciele obiektów, pomieszczeń, terenów, zobowiązani są do ich oznakowania
z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu z osobą
1.
1.1.
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odpowiedzialną za obiekt, pomieszczenie, teren.
1.11. Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie
P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy
do Specjalisty ds. BHP i ppoż., Pani Doroty Bieleckiej.
2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie
przez podwykonawców.
2.1. Przy prowadzeniu prac na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie należy przestrzegać przepisów
i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac
szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, prac spawalniczych, robót przy
urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji technicznotechnologicznych.
2.2. Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu,
miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz
strefy pracy urządzeń.
2.3. Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym
są zobowiązane w szczególności:
a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz
z badaniem ochrony przeciwporażeniowej,
b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,
c) prawidłowo podłączać przewody do napędu.
2.4. Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie P.G.K. Spółki z o. o. w
Koszalinie po uzyskaniu zezwolenia, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej
prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.
2.5. Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia
roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ta powinna być
jednakowa dla wszystkich pracowników oraz oznakowana nazwą firmy, w celu łatwej identyfikacji
pracowników.
2.6. Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego
do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności:
a) noszenia kasków ochronnych,
b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie
c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących
zagrożeń,
d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie
uszkodzenia wzroku,
e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości
i w zagłębieniach.
2.7. Podwykonawcy pracujący na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie są zobowiązani do
niezwłocznego informowania Kierownika projektu i Specjalisty ds. BHP i ppoż. o każdym wypadku
przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób.
2.8. P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie udostępnia niezbędne informacje i materiały oraz udziela
pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.
3.
Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie P.G.K.
Spółki z o. o. w Koszalinie przez podwykonawców.
3.1. Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani
są do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynki,
urządzenia, składowiska.
3.2. W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą
spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych
i ewakuacji, a w szczególności:
a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub
wybuchem,
b) gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

palnych pod ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających
otwory okienne i inne,
c) ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację,
d) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości
mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego
z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności
na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w
pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu
podgrzewaczy,
f) obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach
kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich, powyższy zakaz dotyczy
również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych.
Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania
się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.
W szczególności zabrania się:
a) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych,
b) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych
i gazowych,
c) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór
energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
d) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych
nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
e) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników
itp. urządzeń elektrycznych,
f) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy
w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp.,
g) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem
palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych.
Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz
instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej
lub gazowej bez zgody odpowiednich służb P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie.
Ponadto zabrania się:
a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych,
b) pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie
oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp.,
c) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach
większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe,
d) pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia,
e) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego
celu,
f) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji,
których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe
zagrożenie.
Podwykonawcy są zobowiązani posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony
w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może
być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą
użytkownika.
Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie
winni znać między innymi :
a) zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
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b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych,
c) zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
d) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy,
e) zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.
4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PGK przez
podwykonawców.
4.1. Pracownicy firm działających na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, oraz wykonawcy robót
zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania
obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do:
a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi
substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące,
b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów
w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę
środowiska,
c) oszczędnego korzystania z wody,
d) nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej,
e) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu
z Kierownikiem Działu Technicznego Panem Jackiem Kot.
f) nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania
ich na powierzchnię,
g) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie
z oczyszczaniem dróg zakładu,
4.2. Zabrania się:
a) zanieczyszczenia terenów należących do P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie,
b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych
bez uzgodnienia z Kierownikiem Działu Technicznego Panem Jackiem Kot.
c) stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących
szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne,
d) korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu
wytworzonego przez wykonawcę należy do niego).
4.3. P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm
pracujących na jej terenie przez Specjalistę ds. BHP i ppoż. oraz prawo do ewentualnego
wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska.
4.4. Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana
z ponoszeniem odpowiednich opłat.
P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność
wpływa na wysokość ponoszonych przez P.G.K. Spółkę z o. o. w Koszalinie opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu.
5. Postanowienia końcowe.
5.1 Kierownik projektu, Specjalista ds. BHP i ppoż. oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania
prac ze strony P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, mogą kontrolować prowadzone przez
podwykonawców prace, w zakresie:
a) przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej,
b) organizacji prac,
c) ładu i porządku,
d) kwalifikacji i uprawnień pracowników,
e) szkolenia,
f) stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi,
g) stosowania sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej.
5.2 P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez
osoby upoważnione, wskazane w pkt. 4.1., bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie
postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i
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higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w związku z realizacją zleconych prac.
5.3 W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, Zleceniodawca może:
a) przerwać pracę,
b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi za rażące nieprzestrzeganie przepisów
oraz zasad BHP i ppoż.
Koszalin, dnia …………….r.

Opracował:

Przyjął do stosowania:
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