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Klasztor Franciszkanów w Prudniku - "Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

Beneficjent

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
z a m ó w i e n i e n i e p o d l e g a u s t a w i e PZP
procedura wyłonienia wykonawcy przy zachowaniu zasady konkurencyjności

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: konkurs ofert.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Prudniku
ul. Poniatowskiego 5,
48 – 200 Prudnik - Las
REGON: 040012957
NIP: 7551857869
Numer telefonu: 77 406 72 50,
e-mail prudnik@franciszkanie.com
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.prudnik.franciszkanie.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja Kościelna - Klasztor.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa kaplic i krzyży drogi
krzyżowej”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
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II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Charakterystyka ogólna
-

dokumentacja fotograficzna bezpośrednio przed rozpoczęciem robót

-

wykop z odwozem gruntu ok. 18,18 m – fundamenty i koryto pod płyty

-

podsypka piaskowa wyrównawcza gr. 5 cm, zagęszczona

-

wykonanie podbetonu technologicznego gr. 10 cm, beton C12/15

-

wykonanie grubowarstwowej izolacji poziomej fundamentu na podbetonie

-

zbrojenie i betonowanie fundamentu, beton C20/25 W8

-

wykonanie grubowarstwowej izolacji pionowej i poziomej[góra] fundamentu

-

dostawa i montaż kamiennych elementów kapliczek i podstaw pod krzyże

-

dostawa i montaż krzyży oraz trzech figur sakralnych stacji nr XII

-

hydrofobizacja elementów kamiennych - preparat krzemoorganiczny, siloksanowy

-

dostawa i zabudowanie obrzeży granitowych 6*30*100 cm na ławie betonowej z oporem

-

ułożenie warstwy wzmacniającej podłoże - geowłóknina

-

wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm

-

wykonanie podbudowy kamiennej z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15 cm

-

ułożenie nawierzchni z płyt granitowych szarych, płomieniowanych gr. 6cm na podsypce z
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miału bazaltowego gr. 3 cm
-

prace porządkowe wokół kaplic: humusowanie, zabudowa ziemi z wykopów

Dane techniczne inwestycji:
Kaplica projektowana [12 szt.] o wymiarach głównych:
-

podstawa 120*42 cm

-

wysokość 262,00 cm

Krzyże [3 szt.] o wymiarach głównych:
a) Krzyż główny, środkowy
-

postument kamienny o wym. 56,00*56,00 cm, wys. 135,00 cm

-

krzyż drewniany, dębowy z beli 20*20 cm o wys. 450,00 cm

-

figura sakralna - kopia figury zlokalizowanej na Górze Św. Anny

b) Krzyże boczne
-

postument kamienny o wym. 56,00*56,00 cm, wys. 100,00 cm

-

krzyż drewniany, dębowy z beli 20*20 cm o wys. 450,00 cm

-

figury sakralne - kopia figur zlokalizowanych przy Klasztorze na Górze Św. Anny
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II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
44912200-8 Piaskowiec
44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane
92312230-2 Usługi świadczone przez rzeźbiarzy
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.03.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI - zamawiający nie wypłaca zaliczek

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane
zamówienia.
Wykonawca

w

celu

potwierdzenia,

że

spełnia

warunek

dotyczący

posiadania

wiedzy

i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną
robotę budowlaną o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł. brutto w zakresie elementów
małej

architektury

kamiennej,

rzeźby

lub

innych

o

rozmiarze

i

stopniu

skomplikowania

porównywalnego do przedmiotu zamówienia.
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III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o kwalifikację zawodowe.

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zobowiązany jest wykazać :
-

dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy
posiadająca uprawnienia budowlane*) do kierowania budową w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,

*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające
wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający precyzuje w tym zakresie następujące wymagania, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że:

-

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złotych).

w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY

W

CELU

POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków należy przedłożyć:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
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składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do

wykonania

zamówienia,

a także

zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami .

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,

że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgd. z załącznikiem
nr 4

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
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•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

III.5) PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE W OKRESIE 3 KOLEJNYCH LAT
Zamawiający nie planuje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego opisanego
niniejszym ogłoszeniem zlecania zamówień dodatkowych, uzupełniających na usługi i roboty
budowlane polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót budowlanych jak w w/w zadaniu
podstawowym.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)
1) wypełniony druk oferty,
2) stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru ,
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
4) parafowany projekt umowy z kartą gwarancyjną,
5) kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową z tabelą scaloną elementów robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%.
IV.2.2) Sposób wyliczenia punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty
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Nr kryterium Wzór:
Liczba punktów = C
Cena – C
C (Liczba punktów) = (Cmin/Cof)*100%
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do ogłoszenia, będącym jego integralną częścią.
Parafowany projekt umowy należy dołączyć do oferty.

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
1.1. Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:
a) zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
1.2. Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:
a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to
wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
- przekazanie terenu budowy
- przekazanie dokumentów budowy
b) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót,
ze względu na:
-

zaistnienie

konieczności

wykonania

robót

dodatkowych

uniemożliwiających

kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać
przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych.
- technologię wykonywania prac,
c) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli
przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.3. Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:
a)

zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b)

obniżenie kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

c)

rezygnacja z wykonania części robót,

d)

zmiana spowodowana robotami zamiennymi (wynagrodzenie kosztorysowe).

2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony
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umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
2.1 Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności,
itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.
2.2 Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej
może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem
nieważności umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie:
http://www.prudnik.franciszkanie.com/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropeiskie.gov.pl/

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
data: 05 października 2018r. godzina 09:00,
miejsce:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Prudniku
ul. Poniatowskiego 5,

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
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Załącznik nr 1
……………………………….
/pieczęć Wykonawcy/
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Prudniku
ul. Poniatowskiego 5,

OFERTA

Nazwa Wykonawcy* ....................................................................................................................
Adres Wykonawcy* ......................................................................................................................
NIP *.................................................
REGON *..........................................................
Telefon* ..........................................
FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .......................................................
Adres e-mail *…………………………………………………………………………………….
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na zadanie :
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………..
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:
1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Ogłoszeniu, za
cenę :
cena netto............................................ zł.
słownie :................................................................................................................................... zł.
+ VAT ................. % tj. .....................zł.
cena brutto .......................................... zł.
słownie : .................................................................................................................................. zł.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia :
Termin realizacji zamówienia: do 8 marca 2019
3. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na roboty budowlane na okres 60
miesięcy.
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4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia :
.......................................................................................................................................................
5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia, dokumentacją projektową oraz
przedmiarem robót i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
6.Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu, a w
przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy zgodnie z projektem.
7.Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .
8. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do:
- podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia
umowy w formie ……………………………………………………..
9.Oferta została złożona na ..................... ponumerowanych stronach.
10. Załączniki do niniejszej oferty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru ,
2) pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w tym
postępowaniu,
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
5) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym
6) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
7) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
8) wykaz wykonanych robót,
9) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia,
10) potwierdzenie posiadania zdolności finansowej,
11) polisa ubezpieczeniowa,
12) parafowany projekt umowy z kartą gwarancyjną ,
13) kosztorys ofertowy, szczegółowy z tabelą elementów robót.

……………………… , dnia …………………
..............................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2

…………………….., dnia………………
…………………………………
/ Nazwa i adres Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w zakresie :
1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia ;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

..............................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3

…………………….., dnia………………
…………………………………
/ Nazwa i adres Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

..............................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4

…………………….., dnia………………
…………………………………
/ Nazwa i adres Wykonawcy /

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

Beneficjent

Niniejszym oświadczam, iż nie pozostaję w związku kapitałowym lub osobowym z Zamawiającym
Przez

powiązania

Zamawiającym

a

osobowe

lub

Wykonawcą

kapitałowe
lub

osobami

rozumie

się

wzajemne

upoważnionymi

do

powiązania
zaciągania

pomiędzy
zobowiązań

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem

procedury

wyboru

wykonawcy

a

wykonawcą

polegające

w szczególności na:

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję zarządzającą we właściwych
wytycznych programowych,

c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..............................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 5

…………………….., dnia………………
…………………………………
/ pieczęć wykonawcy /

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na :
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

W celu potwierdzenia wymogów doświadczenia t.j posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
czyniącego nas zdolnymi do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia oświadczamy, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty
budowlane :
Lp.
Rodzaj robót

Miejsce wykonania

Data
wykonania

Wartość
zamówienia

Uwagi

1
2

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze ww. roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
Uwagi:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał jedną robotę budowlaną o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00
zł. brutto w zakresie elementów małej architektury kamiennej, rzeźby lub innych o rozmiarze i stopniu skomplikowania
porównywalnego do przedmiotu zamówienia.

2. W rubryce uwagi należy wskazać czy jest to doświadczenie własne Wykonawcy, czy oddane do dyspozycji przez inny
podmiot (art. 26 ust.2b Pzp) . W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu
załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający.

.............................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 6
…………………….., dnia………………
…………………………………
/ pieczęć wykonawcy /
WYKAZ OSÓB
Przystępując do udziału w postępowaniu konkursowym na:
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

przedkładam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności , oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

Kwalifikacje
zawodowe
Numer i zakres
uprawnienia,
specjalność

Zakres
wykonywanych
czynności
przy
realizacji
zamówienia

Informacja
o
podstawie
do
dysponowania osobą
Pracownik
własny/pracownik
oddany do dyspozycji
przez inny podmiot

Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest
wykazać, że do realizacji zamówienia wskaże osoby odpowiedzialne za wykonawstwo robót
(przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalnościach ):
- dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą – kierownikiem budowy
posiadająca uprawnienia budowlane*) do kierowania budową w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń,
*) uprawnienia budowlane - wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniające
wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.

..............................................................................
(podpis i pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 7

KARTA GWARANCYJNA

do umowy nr 01/PR/2018
dotyczy zadania:
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Numer ogłoszenia: 02/PR/2018; data zamieszczenia: 17.09.2018

Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

Wykonawca …………………………………………………………………………………….
zwany dalej " Gwarantem " niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu, tj. Klasztorowi Zakonu
Braci Mniejszych w Prudniku ul. Poniatowskiego 5 gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu
umowy.
1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady te
ujawnią się w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji.
2. Termin gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, tj. od dnia
............................ do dnia ................................
3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie
ujawnienia wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że
wady wystąpiły.
Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego
robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą
fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia.
4. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, Zamawiający w formie pisemnej dokona zgłoszenia faktu wystąpienia wad, ich
zakresu i zobowiąże Gwaranta do usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie.
5. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność robót
poprawkowych oraz warunki atmosferyczne.
6. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad,
Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt
Gwaranta.

Wykonawca/Gwarant
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Załącznik nr 8
Projekt Umowa 01/PR/2018
Zawarta w dniu ................................. r. pomiędzy:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Prudniku
ul. Poniatowskiego 5,
48 – 200 Prudnik - Las
REGON: 040012957
NIP: 7551857869
Numer telefonu: 77 406 72 50,
e-mail prudnik@franciszkanie.com
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.prudnik.franciszkanie.com/

zwaną dalej Zamawiającym , reprezentowanym przez:
1. O. Michała Bołda OFM - Gwardiana Klasztoru Franciszkanów w Prudniku
a
....................................................................................................................................................................
wpisanym do.......................................................................nr........................., z dnia...............................
NIP......................................................, REGON.......................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:
1...................................................................................................

2...................................................................................................

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert nr 02/PR/2018 z dnia
17.09.2018 r. została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:
"Budowa kaplic i krzyży drogi krzyżowej"
Oś Priorytetowa

2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001550 o finansowanie mikroprojektu typu C pn. „Sakralne

Umowa

dziedzictwo pogranicza“ w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

Beneficjent

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji Projektowej i Przedmiarze Robót.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi
normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
§2
Termin wykonania zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego
przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie do 08 marca 2019
roku.
3. Za datę zakończenia robót uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót.
§3
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc od
dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)

Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2)

Zabezpieczenie terenu robót;

3)

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4)

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wraz z dopełnieniem wszelkich
formalności prawnych wynikających z Prawa Budowlanego niezbędnych do rozpoczęcia robót
budowlanych..

5)
Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego
na budowie wyrobu – wymagane przez Zamawiającego materiały i technologie wykonania zostały
określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem zasady stosowania materiałów równoważnych;
6)
Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;
7)
Jako wytwarzający
z następujących ustaw:
a)

odpady

–

do

przestrzegania

przepisów

prawnych

wynikających

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ),

b)
Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi
zmianami),
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Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
8)
Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
9)
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia,
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową;
10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów;
12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań,
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu
placu, nawierzchni lub instalacji;
16) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy
odbiorze;
17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
20) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej
do dnia odbioru końcowego.
21) Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach
wszystkimi uzgodnieniami, atestami, opiniami.

wraz z

22) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do
czasu odbioru końcowego obejmujących:
1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z
realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w
wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

19

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na
sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.
Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego kopie ww. polis ubezpieczeniowych.
§4
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, określone na podstawie
kosztorysu ofertowego i oferty, na kwotę:
ogółem netto: ..........................zł (słownie: ......................................................),
ogółem brutto: ............................zł (słownie: ......................................................),
w tym podatek VAT : ..........................zł (słownie: ......................................................),
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty ustalone w oparciu o podstawy cenotwórcze kosztorysu
ofertowego, które nie ulegają zmianie przez okres obowiązywania umowy.
3.Wynagrodzenie ostateczne zostanie wypłacone jednorazowo w wysokości określonej w ofercie .
4. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych projektem, zatwierdzonych
protokołami konieczności i nie objętych kosztorysem ofertowym, suma wartości tych robót nie może
być większa niż 50% wartości oferty przetargowej.
5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie jednokrotne po podpisaniu przez strony końcowego,
bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Zlecenie robót dodatkowych nie objętych Projektem i kosztorysem ofertowym będzie traktowane
jako osobne zamówienie i koniecznym będzie podpisanie odrębnej umowy.
7. Wykonanie robót dodatkowych nie zatwierdzonych przez Zamawiającego w protokole konieczności
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał
wyłącznie Wykonawcę.
8. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie po protokólarnym, bezusterkowym odbiorze
całości robót i przekazaniu dla Zamawiającego materiałów wymienionych w umowie na podstawie
faktury VAT.
Faktura powinna być adresowana do:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Prudniku
ul. Poniatowskiego 5,
48 – 200 Prudnik - Las
REGON: 040012957
NIP: 7551857869
9. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, bezusterkowy
podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

10. Płatność za fakturę VAT nastąpi w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury.
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Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie
ponownego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
11. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, zwane dalej utworami;
b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na
rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw
zależnych.
12. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje:
a) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu oraz
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
• użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w
celach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz zadań Zamawiającego;
• zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości;
• wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;
• reemisja;
• wypożyczenie, najem lub wymiana nośników na których utwór utrwalono;
• wykorzystanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
13. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
14. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i nie naruszy
praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami
tych osób.
Wraz z fakturą końcową Wykonawca ma dostarczyć wykaz podwykonawców wraz z
oświadczeniami tychże podwykonawców, że Wykonawca uregulował wobec nich wszelkie
należności wynikające z powierzonych im prac dotyczących realizacji zadania objętego
niniejszą umową lub oświadczenie że całość prac wykonał siłami własnymi bez udziału
podwykonawców.
§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiory częściowe i końcowy będące podstawą do wystawienia faktur,
3) Odbiór pogwarancyjny.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem
do Dziennika budowy na min. 3 dni przed planowanym terminem odbioru. Ponadto Wykonawca w dniu
dokonania w/w wpisu ma obowiązek powiadomić telefonicznie i mailowo Inspektora o fakcie
zgłoszenia gotowości do odbioru.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio
w siedzibie Zamawiającego w terminie 10 dni przed planowaną gotowością do odbioru.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
(robót) potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,
instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową, obowiązującymi przepisami i normami,
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w
terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru,
stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
11. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie
odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie
„Protokół odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót,
dotyczących wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza
termin ich usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji
określony w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym
jest termin usunięcia usterek.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym
mowa
w
§4
ust.
1
tj.
.......................zł
(słownie
złotych....................................................................................................)
w
formie
..............................................................................................................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących
terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,
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2) 30% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2
niniejszej umowy),
b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy, z wyjątkiem cesji wymienionej w §8.
5. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej
Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy poprzez kompensację kary z faktury Wykonawcy.
6. W przypadku nie zrealizowania robót w terminie umownym, co może być przyczyna utraty
dofinansowania zadania Zamawiający będzie domagał się od Wykonawcy utraconej kwoty dotacji
poprzez kompensację określonej kwoty z faktury Wykonawcy
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
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3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót
w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy
odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.
§9
Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Przy zmianie podwykonawcy, Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o
wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy
Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę
wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.
3. Dla wyrażenia zgody na podwykonawcę, Wykonawca na wniosek Zamawiającego przekaże
Zamawiającemu cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz podwykonawcy w
wysokości należnego mu wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy tych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki
w umowach z nimi.
9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana
Zamawiającego i Wykonawcy.

zgoda

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
11. W uzasadnionych wypadkach strony dopuszczają możliwość zmiany podwykonawcy i zakresu
wykonywanych przez niego robót.
§ 10
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,
Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego
na ich usunięcie, to Zamawiający zleci usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§11
Zmiany w umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§12
Interpretacja umowy
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się
posiłkować postanowieniami Dokumentacji Projektowej, oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
-Prawo budowlane.
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§13
Liczba egzemplarzy umowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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