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Nazwa Zamawiającego: Gmina Ciężkowice 
REGON:   851661151 
NIP:     873-101-48-48 
Miejscowość   Ciężkowice 
Adres:    ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice 
Strona internetowa:  www.ciezkowice.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00 
Tel.:     (14) 62 85 840 
Nr sprawy    GI.271.45.2022 
 

strona internetowa prowadzonego postępowania:  

https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice dedykowana platforma zakupowa do obsługi 

komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania 

ofert:www.platformazakupowa.pl. 

Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice  (dalej „Zamawiający”) 

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”)  
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 
  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów 
wykonawczych do ustawy PZP. 

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 
budowlanych. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest  „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 

2. Zakres zamówienia: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie części 
budynku Urzędu Gminy Ciężkowice, w zakres których wchodzą między innymi:  

Dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

a. zamurowaniu jednego z okien w celu poprawnego wydzielenia stref pożarowych, 

b. przebudowie komunikacji na parterze – połączenie korytarzem obu wejść na parter, 

c. wymianie części drzwi wewnętrznych z dostosowaniem ich szerokości do 

obowiązujących przepisów,  

d. montaż drzwi wewnętrznych p.pożarowych – wydzielenie piwnic jako osobnej strefy 

PM oraz strychu, 

e. przebudowa części otworów drzwiowych i wymiana stolarki drzwiowej na zgodną z 

obowiązującymi przepisami, 

f. modernizację istniejącej instalacji hydrantowej poprzez przebudowę zestawu 

wodomierzowego (montaż zaworu antyskażeniowego) oraz rozdzielenie instalacji 

wewnętrznej hydrantowej z montażem zaworu pierwszeństwa, 

g. przebudowę instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji p.poż, 

h. montaż autonomicznych czujek dymu na drogach ewakuacyjnych, 

i. modernizację instalacji elektrycznej w sali ślubów i przebudowywanych 

pomieszczeniach biurowym i korytarza na parterze,  

j. uzupełnienie tynków i wylewek, 

Wykończenie wnętrz: 

a. wykończenie posadzek, ścian i sufitów (pom. 1.19, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30) oraz ściany i 

sufity w pom. 1.25 

b. dostawa i montaż elementów dekoracyjnych okien (karnisze, firany, zasłony), 

c. dostawa i montaż wyposażenia tj. szafa wnękowa (1 szt.), krzesła konferencyjne (3 

szt.), stolik 65x65 cm (1 szt.), stół dębowy 80x160cm (1 szt.), fotel tapicerowany (1 szt.), 

krzesła tapicerowane (20 szt.), 

d. dostawa i montaż instalacji klimatyzacji na sali ślubów, 

Dostawa i montaż systemu nagłaśniającego: 
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a. wzmacniacz końcowy mocy 2 x 120 W RMS / 100 V – 1 szt., 

b. mixer audio – 2 strefowy – 2 strefy niezależne – 6 wejść mikrofon / linia –1szt.  

c. mikrofon dynamiczny wokalowy przewodowy- 1szt.  

d. zestaw mikrofonów bezprzewodowych – 1 Baza + 1 mikrofon doręczny wysokiej klasy 

1szt.,  

e. kolumna głośnikowa typu SLIM LINE do instalacji 100-woltowych - 4szt., 

f. Kabel głośnikowy wysokiej klasy WORK PRO 2 x 1,5 mm2 PRO 50mb., 

g. Kabel mikrofonowy wysokiej klasy, 3 żyły w ekranie 20mb.  

 
Zamówienie nie obejmuje wykonania posadzek, w pomieszczeniach 1.24, 1.25 i 1.27 oraz ścian 
i sufitów w pom. 1.27, które zostały zrealizowane we wcześniejszym etapie robót. 
 
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca robót, w celu pozyskania 
wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji 
i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 

3. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji 
projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze i przygotowawcze 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi 
geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza 
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, 
wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizowanych prac, itp., a także prace porządkowe 
terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z 
dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, 
uzgodnieniami i warunkami. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać od zarządcy drogi decyzję o zajęciu pasa drogowego, opracować i uzgodnić 
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym.  
 

4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień (CPV. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442100-8 Roboty malarskie 
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy 
44221220-3 Drzwi przeciwpożarowe 
48952000-6 Sprzęt nagłaśniający 
 

5. Szczegółowy opis robót zawierają:  
a) Załącznik nr 1 do SWZ Projekt budowlany, 
b) Załącznik nr 2 do SWZ STWIORB, 
c) Załącznik nr 3 do SWZ Przedmiar robót. 

6. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty  
i certyfikaty, które będą wymagane do przedstawienia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym 
robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  

7. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku materiałów 
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nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość 
ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie. 

Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez 
Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.  

8. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową 
oraz projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy - załącznik nr 11 do SWZ. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe,  
a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia 
ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej. 

10. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP: 

10.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje 
następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z  2019, poz. 1040, 1043, 1495 ze zm.) 
w tym m in.: 

10.1.1 Pracowników niższego szczebla technicznego – odpowiedzialnych za organizowanie  
i realizację robót budowlanych:  
a. Majster - wykonywanie prac polegających na:  

− organizacji pracy sił własnych i podwykonawców,  

− bieżącej kontroli nad prowadzonymi robotami branżowymi,  

− bieżącej kontroli kosztów i jakość prowadzonych robót,  

− wspomaganiu Kierownika Robót w organizacji, prowadzeniu i rozliczaniu robót,  

− bieżącej kontroli zużycia materiałów, 

− kontroli sprzętu. 

b. Brygadzista - wykonywanie prac polegających na:  

− sprawowaniu nadzoru nad podległą grupą pracowników fizycznych, 

− podziale zadań w zespole oraz kontroli ich realizacji, 

− wsparciu merytorycznym pracowników. 

10.1.2 Pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz 

proste prace budowlane  określonych branż w tym m in:  

a) Branża konstrukcyjno – budowlana 

− roboty przygotowawcze,  

− roboty budowlane przy wznoszeniu budynków,  

− roboty budowlane przy wznoszeniu konstrukcji stalowej ścieżki, 
b) Branża sanitarna. 

− budowa instalacji wod-kan,  
c) Branża elektryczna: 

− budowa instalacji elektrycznych i sygnalizacji p.poż. 
 

10.1.3 Pozostali pracownicy i inne osoby wykonujące wszelkie czynności bezpośrednio 

związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tzw. pracownicy fizyczni.  

10.2 Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót osób wykonujących 

czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych oraz osób świadczących usługi 
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na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, 

operatorzy koparek). 

10.3 Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności 

będzie polegało na: 

a. Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 
4 do SWZ, 

b. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca 
w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 
osób wykonujących powyższe czynności tj.  

− wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w ust 
10 pkt 1, ze wskazaniem stanowisk i czynności, oraz oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  z 
podaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy, 

Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych  
w związku z realizacją umowy. 

Nieprzedstawienie we wskazanym terminie ww. dokumentów, bądź przedstawienie 
dokumentów niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych 
czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie  
z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ. 

c. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego  
w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu 
i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w 
SWZ, tj.  

− wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w ust. 
10 pkt. 1, ze wskazaniem stanowisk i czynności oraz oświadczenie Wykonawcy 
i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy. 

− oraz na wezwanie Zamawiającego, poświadczoną za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 
osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których 
dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy) wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników oraz z zachowaniem zasad 
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zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających 
wykonywać te czynności. 

W związku z faktem, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 
podlegają anonimizacji każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej.  

Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych  
w związku z realizacją umowy. 

d. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez 
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień  
w powyższym zakresie. 

10.4 W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia 

wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z wymogami SWZ, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości  

1000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do 

pojedynczego pracownika, 

10.5 Niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy  

i naliczeniem kar umownych. 

10.6 Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy 

Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz 

przepisów o ochronie danych osobowych i RODO. 

10.7 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

10.8 Zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę będzie możliwa w następującej sytuacji:  

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez nich prac;  
b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.  

10.9 Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 

pracownika wykonującego prace w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany.  

W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż 

osoba ta spełnia wymagania określone w SWZ  

10.10 Zmiana pracownika wykonującego prace w ramach realizacji przedmiotu umowy skutkuje 

zmianą Wykazu Pracowników wykonujących prace i nie wymaga zawierania przez Strony 

aneksu do umowy.  

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:  

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ PROJEKT BUDOWLANY, 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ STWIORB, 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ PRZEDMIAR ROBÓT. 
 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia  

Przedmiot zamówienia należy zrealizować sukcesywnie w terminie w terminie do 3 miesięcy od daty 
zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do 30.09.2022r. 

Rozdział 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych, podwykonawstwo. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15 
ustawy PZP. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia 
(zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez 
wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W 
przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić 
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej SWZ i zawartej umowie. 

Rozdział 5. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 PZP. 

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia z postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu.  

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 

PZP. Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, 
którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm. - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia pracy małoletnim cudzoziemcom, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
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przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 
poz. 2023 ze zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka 
jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 
1) PZP; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano 
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie 
orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może 
stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 
wnioski niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach,  
o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 
pkt 1-5 i 7-10 Pzp na podstawie: 
1) art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, chyba że Wykonawca 
przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
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2) art. 109 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w 
dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII KK lub za przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII KK, 
lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny 

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) art. 109 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka 
jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o 
którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b) PZP; 

4) art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) art. 109 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony 
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy 
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych dowodów; 

6) art. 109 ust. 1 pkt 7) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po 
jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo 
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 
realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

7) art. 109 ust. 1 pkt 8) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

8) art. 109 ust. 1 pkt 9) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub 
próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w wyniku 
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych wyklucza się:  
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105  

i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt.1)-3) PZP. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku 
udziału w postępowaniu. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku 
udziału w postępowaniu. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością 
kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej jedną robotę 

budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową budynków z instalacjami 

wewnętrznymi wody, kanalizacji i elektrycznymi o wartości robót co najmniej 100 000,00 

zł brutto, 

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponować: 

Jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: 

✓ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, 
łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

Jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

✓ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, odpowiadające wymaganiom określonym w 
ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie 
będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

Jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

✓ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem 

krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących 
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 
lub doświadczeniu tych osób.  

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. poz. 1278ze zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo 
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 65 ze zm.). 
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Zamawiający wskazuje, iż sytuacja, w której Wykonawca sam dysponuje osobami, które 
zostaną skierowane do wykonywania zamówienia, a więc gdy tytułem prawnym do 
powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie tymi osobami jest stosunek 
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a tymi osobami, mamy do 
czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. W sytuacji dysponowania bezpośredniego 
nie dochodzi do korzystania z potencjału podmiotu trzeciego i Wykonawca nie ma 
obowiązku składania dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego. 

Gdy Wykonawca powołuje się na osoby należące do innych podmiotów tj. podmiotów, 
które dysponują tymi osobami (a udostępnienie następuje, np. w postaci 
oddelegowania pracownika przez pracodawcę do wykonywania pracy u innego 
przedsiębiorcy) mamy do czynienia z sytuacją dysponowania pośredniego, co prowadzi 
do obowiązku złożenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących podmiotu 
trzeciego. 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia   
oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych wymienionych w Rozdziale 7.  

7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody 
„spełnia/nie spełnia”. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP.  

9. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie 
art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

Rozdział 7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych wraz z ofertą. 
 

1 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

– na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa  

w ust. 1 

2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez 

poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z załącznikiem Nr 5a do SWZ. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, 
zobowiązany jest złożyć: 

1) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu  
i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.  

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ; 

3) zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
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udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w 
szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 
lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Rozdział 8. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie 

Zamawiającego. 

1. W zakresie niepodlegania wykluczeniu: 

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,  
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności 
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),  
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 
karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,  
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono 
karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,  
i) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 ustawy. 
(wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik 
nr 7 do SWZ) 

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: 
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „ustawą”,  
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka karnego,  
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,  
- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które 

wymierzono karę aresztu, 
- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za 

wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania 
się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, 

c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z  2021 r., poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
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kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o 
przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do 
SWZ), 

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 
podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem 
terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty 
potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

f) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 

2. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 
do SWZ), 

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą 
robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.  

b) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej  
w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 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 – oświadczenie Wykonawcy.  

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz z informacjami 
na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ). 

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie 
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nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 
zł. 

3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
na podstawie art.126 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
dokumentów i oświadczeń (podmiotowych środków dowodowych) wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na 
zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w 
Rozdziale 6 ust. 5. ppkt. 4) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: 

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że 
stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa  w szczególności: (1) zakres dostępnych 
Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia 
Wykonawcy  i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby 
przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 
na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący 
wzór zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu  (w zakresie 
warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na formularzu stanowiącym 
załącznik nr 5 do SWZ. Niniejsze oświadczenie podmiotu trzeciego powinien zostać złożone 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki 
wskazane w Rozdziale 6. ust. 5. ppkt 4) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany 
będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w 
Rozdziale 8 ust.1., dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w 
Rozdziale 8 ust.1. Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez 
Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274 ust. 1 PZP.  

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentów: 

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale 8  ust. 1. lit. b) SWZ - 
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, w zakresie określonym art. 108 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) oraz pkt 3 PZP, 

2) zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 lit d), zaświadczenia albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 lit. e), lub 
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 1 lit f) - składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie naruszył obowiązków dotyczących 
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (b) nie 
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani 
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

6. Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdziale 8 ust.5. ppkt 1) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa 
powyżej w Rozdziale 8 ust 5. ppkt 2) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 8 ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do 
wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 
lit. a i b oraz pkt. 3 PZP zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym 
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia Rozdziału 
8 ust. 6 stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na 
złote wedle średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynie Zamówień 
Publicznych.  

10. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum):  

1)  w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;  

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać 
umocowanie prawne do reprezentacji.  

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów  z rejestrowych, 
Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć 
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do 
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia     
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, 
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 
wskazanie: 
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- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej  i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący 
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się  
 z tą treścią  i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 
dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą lub notariusz. 

3) Oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy  
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnienie  warunków udziału w postępowaniu w zakresie,  
w jakim  każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 

4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale 8 ust.1 lit. a – f zobowiązany będzie złożyć każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

5)  wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić 
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 

6)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie 
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania 
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 

7)  Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w 
całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia łącznie lub każdego z osobna; 

8)  Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty 
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5a do 
SWZ). 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 
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12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 
 

Rozdział 9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje   

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

i odbierania korespondencji elektronicznej. 
 

1. OSOBY UPRAWNIONE  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:  

Dariusz Zięcina – w sprawach procedury udzielania zamówień publicznych 

e- mail: przetargi@ciezkowice.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

https://platformazakupowa.pl  oraz poczty elektronicznej (przetargi@ciezkowice.pl), z 
zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu 
https://platformazakupowa.pl. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z https://platformazakupowa.pl, 
stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami w zakresie: 

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych; 

-  przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do 

złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień 

dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych 

podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu; 

-  przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 

przedmiotowych środków dowodowych; 

-  przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; 

-  przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 

-  przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”.  

https://platformazakupowa.pl/
mailto:przetargi@ciezkowice.pl
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie 
przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w 
sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem 
jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, 
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

- zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
- włączona obsługa JavaScript, 
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

10. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

12. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje 
go za wiążący, 

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający 
zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w 
zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

14. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
Zalecenia 

15. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. 

16. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf 

17. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

18. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 
nieskutecznie. 

19. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 

20. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 
na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

21. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

22. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

23. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

24. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za 
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem 
adresu email. 

25. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. 
26. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków.  

27. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   
28. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego 

ze skompresowanych plików.  
29. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
30. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

Rozdział 10. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia (SWZ), kierując wniosek przy użyciu platformy https://platformazakupowa.pl  lub 
poczty elektronicznej (przetargi@ciezkowice.pl) 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod 
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął 
do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo 
ofert podlegających negocjacjom. 

https://platformazakupowa.pl/
mailto:przetargi@ciezkowice.pl
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3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do zapoznania 
się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął  
w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio 
wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 
ust. 2 i 3 PZP, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i 
wymagań. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian 
SWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. Procedura zmian będzie dokonywana zgodnie z treścią art. 286 PZP. 

9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 
 

Rozdział 11. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni tj. do dnia 18.06.2022r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od 
dnia upływu terminu składania ofert włącznie. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą..  

 

Rozdział 12. Wymogi dotyczące wadium 
 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium  
w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 

2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 
ustawy P.Z.P., tj.: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) 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 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem  na konto Zamawiającego: 

Krakowski Bank  Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

5. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SWZ spowoduje odrzucenie  
Wykonawcy na podstawie art.  226 ust 1 pkt 14  ustawy PZP. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 98 ust. 6 ustawy PZP. 

Rozdział 13. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 
lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który 
następnie przesyła do systemu. 

2. 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. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 

3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu 

w formacie XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 

https://platformazakupowa.pl/
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zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu 

składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania 

ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji 

zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że 

w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z 

podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez 

innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. 

13. Wykonawca składa : 

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SWZ), 
- oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP  jako własne oświadczenie 

Wykonawcy pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (załącznik nr 5 do 
SWZ),  

- oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP  dla każdego z podmiotów 
udostępniających Wykonawcy zasoby, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 5 
do SWZ), 

- oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy PZP  dla każdego z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ), 

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów  zgodnie z Rozdziałem 8 
ust. 4 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania 
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ), 

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, sporządzone pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej,  

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika 
ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę 
składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, sporządzone 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, 

- dokumenty, o których mowa wyżej w tiret szóste i siódme dla osoby działającej  
w imieniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadach określonych  
w art. 118 PZP,  

- wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca 
wnosi wadium w formie niepieniężnej) 

- oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez 
poszczególnych Wykonawców (załącznik nr 5a do SWZ). 

14. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę 

umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Przez osobę(y) 

uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio:  

- osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do 
składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, 
np. osobę(y) wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym); 

- pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 1. W przypadku podpisania oferty lub dokumentów 
do niej załączonych przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia 
oferty dołączyć do niej oryginał pełnomocnictwa sporządzony w postaci elektronicznej 
i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę(y) o której(ych) mowa w w tiret pierwsze. 
Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać 
osobę pełnomocnika;  

- pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. W dokumencie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa sporządzony 
w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców udzielających 
pełnomocnictwa) należy wskazać podmiot, który będzie reprezentował pozostałych 
oraz wszystkie pozostałe podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia. 

15. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (elektronicznej kopii) 
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej. Poświadczenia zgodności cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub mocodawca(y), 
poprzez opatrzenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

16. Wszelkie wymagane przez Zmawiającego oświadczenia oraz dokumenty składane wraz z ofertą  
17. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta 
spełniać musi następujące wymagania: 

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
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w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy sporządzić zgodnie  
z zapisami określonymi w niniejszej SWZ. 

2) oferta musi być złożona w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym), w postaci elektronicznej, podpisana podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
występujących wspólnie; 

3) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 
reprezentant pozostałych. 

18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu 

poczty elektronicznej podanego w ofercie.  

20. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za 

złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału  

w postępowaniu. 

 

Rozdział 14. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 Składanie ofert: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice w myśl Ustawy na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20.05.2022r. do godz. 09:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 
wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym 
pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż 
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa 
w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i 
opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 
że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty 
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2022r. o godz. 09:05.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 
Ciężkowice, pokój nr 13 (sala konferencyjna). W sytuacji, kiedy utrzymany zostanie stan 
zagrożenia epidemicznego i bądź inny stan zagrożenia, epidemii otwarcie ofert nastąpi bez 
fizycznej obecności zainteresowanych osób. Zamawiający przeprowadzi transmisje on-line z 
otwarcia ofert. 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
,,Komunikaty” . 

7. W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego przy użyciu którego Zamawiający dokonuje 

otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego w ust. 1, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

Rozdział 15. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za 
realizację całego zaoferowanego przedmiotu zamówienia (w zależności od części, na które 
Wykonawca złoży ofertę), podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza 
(do dwóch miejsc po przecinku).  

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego). 
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w nich 
nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w tym: robót przygotowawczych, 
zabezpieczających i porządkowych, organizacji i likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania pomiarów i badań dostarczenia 
stosownych świadectw i opracowań, w tym – w zależności od potrzeb – kosztów opracowania 
dokumentacji powykonawczej, kosztów serwisowania i przeglądów w całym zaoferowanym 
okresie obowiązywania gwarancji oraz innych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i 
przepisów szczególnych oraz wynikających z SWZ. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty 
uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy  
i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej są  projekt budowlany  
(załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
(załącznik nr 2 do SWZ). Załączony przedmiary robót (Załącznik nr 3 do SWZ) służą do 
uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Wykonawca 
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku 
z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

http://platformazakupowa.pl/
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oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

4. Zaleca się sprawdzenie przedmiarów robót, warunków terenowych (wizja lokalna) 
 i specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót.  

5. Zastrzega się, że wszystkie tymczasowe obiekty na placu  budowy uznane  przez  Wykonawcę  
za niezbędne będą realizowane kosztem i staraniem  Wykonawcy, bez  możliwości  
fakturowania  na  Inwestora. 

6. Wykonawca  pokryje  koszty  związane  z  użytkowaniem  placu  budowy.  

7. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia 
Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo 
szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków 
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielać zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Rozdział 16. Roboty zamienne, zaniechane. 

1. W przypadku konieczności zaniechania robót przez co rozumie się część robót zakresu 
podstawowego przedmiotu umowy, odstąpienie od realizacji następuje  na podstawie  
oświadczenia   Zamawiającego wyrażonego na piśmie.  

2. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych rozumianych jako prace wskazane 
przez Zamawiającego, wartościowo odpowiadającym pracom zaniechanym - Wykonawca 
uprawniony jest do podjęcia realizacji robót zamiennych dopiero po uzyskaniu pisemnego 
oświadczenia zezwalającego wystosowanego  przez Zamawiającego. Zamiennie za roboty 
zaniechane mogą być wykonane takie prace, których rodzaj objęty był zamówieniem 
podstawowym, zgodnie z CPV, lecz w innym zakresie.  

Rozdział 17. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: 

• cena brutto (z VAT), 

• okres gwarancji, 

Nazwa kryterium, waga, max liczba punktów przyznawana w danym kryterium: 

Lp. Oznaczenie Nazwa kryterium Waga [%] 
Max liczba 
punktów  

w kryterium 

1 KC Cena brutto (z VAT)  60 60 

2 KG Okres gwarancji 40 40 

Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po 
przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się wg wzoru: 

P = KC + KG 

gdzie: 
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę, 



 

 

Strona 31 

KC – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena brutto (z VAT)”, 
KG – Okres gwarancji. 

 

1. Cena brutto (z VAT) – obejmuje wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (koszt zakupu, koszt dostawy, montażu, koszt serwisu 
gwarancyjnego, podatek VAT, koszty ubezpieczenia itp.). 

KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto (z VAT)” obliczona wg wzoru: 

.)(60
 C

 C

OB

N pktKC =  

gdzie: 

KC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy  
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

2. Okres gwarancji - KG. 

Najkrótszy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia, a najdłuższy 60 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 

KG – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji” wg niżej opisanego schematu. 

Za każde pełne 6 miesięcy gwarancji ponad wymagane minimum (24 miesiące) Zamawiający 
punkty, zgodnie z poniższymi zasadami: 

• Okres gwarancji minimum 24 miesiące  - 0 pkt. 

• Okres gwarancji minimum 30 miesięcy  - 10 pkt. 

• Okres gwarancji minimum 36 miesięcy  - 15 pkt. 

• Okres gwarancji minimum 42 miesiące  - 20 pkt. 

• Okres gwarancji minimum 48 miesięcy  - 25 pkt. 

• Okres gwarancji minimum 54 miesiące  - 30 pkt. 

• Okres gwarancji minimum 60 miesięcy  - 40 pkt. 
 
UWAGA: 

1. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego – 24 miesiące. 

2. Maksymalny punktowany  okres gwarancji  – 60 miesięcy. 

3. W przypadku niewypełnienia pola  w formularzu ofertowym (Załącznik nr 4 do SWZ, 
pkt.3), będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Wykonawcę  gwarancji na okres 24 
miesięcy i  zostanie w tym miejscu przyznane 0 pkt. 

4. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych miesiącach. 

5. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 
60 miesięcy, Zamawiający dla obliczenia punktacji  w tym kryterium przyjmie okres 60 
miesięcy. 

Maksymalną łączną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca  w ramach wszystkich 

kryteriów oceny ofert wynosi – 100 pkt. 



 

 

Strona 32 

Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony  
w art. 308 ustawy P.Z.P. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia  Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego będącego podstawą  ewentualnych rozliczeń robót zaniechanych bądź 
zamiennych. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do akceptacji Zamawiającego harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowania. 

6. Wykonawca w terminie 7 od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego 
przedstawi Zamawiającemu poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia 
kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa lub odpowiadające mu zaświadczenie zgodne z polskim prawem 
budowlanym. 

7. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest 
przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. 
Zgodnie z treścią art. 59 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności 
zostały uregulowane art. 366 §1 KC. 

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia  Zamawiającemu 
ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł. 

 

Rozdział 19.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 
450  ust. 1 ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego:  
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Krakowski Bank  Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 z podaniem 
tytułu:  

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy GI.271.45.2022.” 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 
zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  

Rozdział 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy zostały opisane w Załączniku Nr 11 do SWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 11 do SWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu  
o zamówieniu. 

Rozdział 21. Inne informacje 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) Składania ofert częściowych, 
2) składania ofert wariantowych, 
3) wymogów w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, 
4) zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 

których mowa w art. 94 ustawy PZP, 
5) przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP, 
6) wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, 
7) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
8) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, 
9) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
10) złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 

oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP. 

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX tej 
ustawy PZP. 

Rozdział 23.  Załączniki do SWZ 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – PROJEKT BUDOWLANY, 

2. Załącznik nr 2 do SWZ - STWIORB, 
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3. Załącznik nr 3 do SWZ – PRZEDMIAR ROBÓT. 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – FORMULARZ OFERTY. 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 PZP 
6. ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SWZ - OŚWIADCZENIA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA. 
7.  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP O 

PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
8. ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W 

OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP. 
9.  ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ -  ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA. 
10. ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH. 
11.  ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI  ZAMÓWIENIA. 
12. ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 
13. ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ - REGULAMIN I INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS SP. 

Z O.O.   
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Rozdział 24. Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany przez 
Burmistrza Gminy Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 tel. 14 6285822, 
adres e-mail: ug@ciezkowice.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Stanisława Jaremko, z którym można 
skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: 
inspektor@ciezkowice.pl, tel.696932115  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Ciężkowice w celu:  

a) realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 
1 lit. a, b, c, d, e RODO,  

b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji 
kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej 
wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji zadania. Dane przetwarzane w 
celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. 
Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy Ciężkowice. Po tym okresie Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w 
szczególności przepisów o rachunkowości.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na 
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 
RODO.  

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,  

b) operatorzy pocztowi i kurierzy,  

c) banki w zakresie realizacji płatności,  

d) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub 
świadczenia usługi,  

e) organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych 
osobowych.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z 
wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. 

  

mailto:ug@ciezkowice.pl
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Załącznik Nr 1 do SWZ PROJEKT BUDOWLANY 
Załącznik Nr 2 do SWZ STWIORB 
Załącznik Nr 3 do SWZ PRZEDMIAR ROBÓT  
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Załącznik Nr 4 do SWZ FORMULARZ OFERTY  
Nr sprawy GI.271.45.2021 
 
Nazwa i adres WYKONAWCY 

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

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

NIP ...................................... Bank/Nr konta: …………….............................................................................. 

KRS………………………………../wpis aktywny do CEIDG 

Numer telefonu: ………............... Numer faksu: …………...………….. e-mail: ................................................ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................................... . 

OFERTA  
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 
URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. Cena ofertowa wykonania całego zamówienia: 
 
w kwocie brutto złotych: ........................................ 

(słownie:.................................................................................................................... .................) 

2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ. 

3. Okres udzielonej gwarancji -  …….. miesięcy (min.24 miesiące) 

4. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy. 

5. Oświadczamy, że: 

1) zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Rozdziale 2 ust. 10 do realizacji zamówienia przy 
czynnościach określonych w SWZ zaangażujemy osoby zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy 

2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i nie wnosimy do nich 
żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 
podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert, 

6) zamówienie zrealizujemy samodzielnie1/przy udziale podwykonawców w następującym 
zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(zakres powierzonych robót/nazwa firmy podwykonawcy)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(zakres powierzonych robót/nazwa firmy podwykonawcy)  

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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6. OŚWIADCZAM/Y, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………. do …………. stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co 
wykazaliśmy w załączniku nr …………… do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 
Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 
86 ust. 4 P.Z.P. 

7. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie2 prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  

8. OŚWIADCZAM/Y, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum3 dla potrzeb niniejszego zamówienia 
jest następujący: …………………………………………………………………….. 

9. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 
r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu4. 

11. Oświadczamy, że Wykonawca jest*5: 

❑ mikroprzedsiębiorstwem 

❑ małym przedsiębiorstwem 

❑ średnim przedsiębiorstwem 

❑ dużym przedsiębiorstwem 

❑ prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

❑ jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

❑ inny rodzaj 

12. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

13. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1)  ………………………………………………… 
 

2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić. 

4 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

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

 
5 Właściwe postawić zna „x” (Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych.) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
 Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
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2)  ………………………………………………… 

3)  ………………………………………………… 

4)  ………………………………………………… 

5)  ………………………………………………… 

6)  ………………………………………………… 

7)  ………………………………………………… 
 
 
 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                   ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 
 
 

Dokument może być przekazany: 

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
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Załącznik Nr 5 do SWZ Oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP  
Nr sprawy GI.271.45.2022 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 
publicznych  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 
URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”, prowadzonego przez Gminę Ciężkowice, oświadczam, co następuje: 

1. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

W imieniu reprezentowanego przeze mnie WYKONAWCY: 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 
(siedziba i adres) 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, pn.: 

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”, jako upoważniony na piśmie lub 

wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, niniejszym – zgodnie z wymogami art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – oświadczam, że: * 

 Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 

ust. 1 pkt. 1-5 i 7-10 ustawy jak wyżej; 

 w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 

ust. ….…. pkt ……… lub art. 109 ust. 1 pkt ….…. ustawy jak wyżej (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 -i 

7-10 ustawy jak wyżej), a w pozostałym zakresie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z wystąpieniem ww. okoliczności, udowadniam 

Zamawiającemu, że spełniłem łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy jak wyżej: 

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

* odpowiednie zaznaczyć – w puste pole wstawić znak „X” 

Oświadczam również, 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. 

 
 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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Uwaga: 
1. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa 

każdy Wykonawca występujący wspólnie np. członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej  
2. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby powyższe oświadczenie składa 

także podmiot udostępniający zasoby. 

 

2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU: 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, pn.: 

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”, jako upoważniony na piśmie lub 

wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, niniejszym – zgodnie z wymogami art. 125 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – oświadczam, że nie 

podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835). 

Oświadczam również, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 
Uwaga: 
1. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa 

każdy Wykonawca występujący wspólnie np. członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej  
2. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby powyższe oświadczenie składa 

także podmiot udostępniający zasoby. 

 

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

W imieniu reprezentowanego przeze mnie WYKONAWCY: 

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 
(siedziba i adres) 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, pn. 
„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE” jako upoważniony na piśmie lub 
wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, niniejszym – zgodnie z wymogami art. 125 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – oświadczam, że Wykonawca ten 
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Rozdziale 6 ust. 5 SWZ. 
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Oświadczam również, 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. 
 
 
 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
 
Uwaga: 
1. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  
2. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawca składa oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasób, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

Dokument może być przekazany: 

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  
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Załącznik Nr 5a do SWZ  Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenia zamówienia. 

Nr sprawy GI.271.45.2022 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  

(oświadczenie składane tylko w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia na 
zasadach określonych w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

W imieniu reprezentowanych przeze mnie WYKONAWCÓW: 

…………………………………………………………………………………………… 
(nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

…………………………………………………………………………………………… 
(siedziby i adresy Wykonawców) 

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, pn. 
„PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”, jako upoważniony na piśmie, 
niniejszym – zgodnie z wymogami art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych – oświadczam, że: 

 

1) Wykonawca ………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujący zakres zamówienia:  

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

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

2) Wykonawca ……………………………………………………………………………………………  

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 zrealizuje następujący zakres zamówienia:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Wykonawca  

zrealizuje następujący zakres zamówienia:  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam również, 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. 

 

 

 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli Wykonawcy 
 
 
Dokument może być przekazany:  

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
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Załącznik Nr 6 do SWZ  Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej. 

Nr sprawy GI.271.45.2022      Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

......................., dn. .......................  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  
w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY 
CIĘŻKOWICE”. 

Ja niżej podpisany 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie przynależy do grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową  
w przedmiotowym postępowaniu* 

 oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 
275 ze zm.) wraz z wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w przedmiotowym 
postępowaniu  tj. (podać nazwę i adres)*: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
**  

* należy skreślić odpowiedni kwadrat,  

** wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca przedkłada 
dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego 
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
Dokument może być przekazany:  

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
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Załącznik Nr 7 do SWZ  Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych  
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 

Nr sprawy GI.271.45.2022      Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

......................., dn. ....................... 

Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  w zakresie  podstaw wykluczenia z postępowania 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 
URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 

Ja niżej podpisany 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia oświadczam, że informacje 
zawarte w  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - „PZP”) przedłożonym wraz z ofertą przez Wykonawcę, są 
aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego 
na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), 
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- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP,  

- art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę 
ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

-  art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-10 PZP. 

 

 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
Dokument może być przekazany:  

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 8 do SWZ  Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Nr sprawy GI.271.45.2022       Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

......................., dn. ....................... 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 
URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 

Ja niżej podpisany 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, odda Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy, siedziba i adres) 

do dyspozycji następujące zasoby: 
............................................................................................................................. ........................... 

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

(zakres udostępnianych zasobów - zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna) 

przy wykonywaniu zamówienia pn.  „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 
Jednocześnie potwierdzam, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz: 

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: 
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............................................................................................................................. .................................. 

2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego ww. zasobów przy 

wykonywaniu zamówienia: 

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

 

3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą: 

Oświadczam również, 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. 

 

 

............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 
 
Dokument może być przekazany:  

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
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Załącznik Nr 9 do SWZ  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych. 
 
Nr sprawy GI.271.45.2022 

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 

Ja niżej podpisany  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał następujące roboty 

 

 
Lp. 

Rodzaj robót 
(z 

uwzględnieniem 
wykazania 
realizacji 

określonego w 
SWZ zakresu prac) 

Całkowita 
wartość brutto 

roboty 
budowlanej 

 
w PLN 

Termin realizacji  
 

Miejsce realizacji  
 

 
 

Rodzaj dokumentu/dowodu 
potwierdzającego jakość 

wykonanych robót Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

1.        

2.        

3.        

4.        
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Do niniejszego wykazu dołączono dowody potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane 
zostały wykonane należycie (referencje itp.) 

 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _     ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy  

 
 

 
Dokument może być przekazany:  

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
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Załącznik Nr 10 do SWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  
zamówienia. 

 
Nr sprawy GI.271.45.2022 
 
 
       Nazwa i adres Wykonawcy 

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

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 

Ja niżej podpisany  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, skieruje do realizacji zamówienia publicznego 
następujące osoby: 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Proponowana funkcja 

w realizacji 
zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych 
(w tym nr i rodzaj 

uprawnień) 

Podstawa 
dysponowania 
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Lp. Imię i nazwisko 
Proponowana funkcja 

w realizacji 
zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych 
(w tym nr i rodzaj 

uprawnień) 

Podstawa 
dysponowania 

 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _     ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy  

 
 
 
 
 
Dokument może być przekazany:  

a. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 
b. w postaci elektronicznej opatrzonej: 

- podpisem zaufanym, o którym mowa w  ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, 

- podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
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Załącznik nr 11 do SWZ  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. 

 

UMOWA Nr:  ………. 
zawarta w dniu …………………… w ……………………………. 

pomiędzy: 

Gminą Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice REGON 851661151, NIP 873-101-48-48 

reprezentowaną przez: 

Stanisława Kuropatwę  –  Burmistrza Gminy 

przy kontrasygnacie Doroty Popiela Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………….,  

zwanym/ą dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści:        

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU 
URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji zamówienia określają postanowienia 
niniejszej umowy, SWZ i załączników do SWZ w tym stosowna dokumentacja projektowa. Żadne 
postanowienia wskazanych dokumentów nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny  
z niniejszą umową. 

3. Załączniki wymienione w umowie, w tym dokumenty o których mowa w ust. 2, stanowią jej 
integralną część. 

4. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego 
charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2  oraz z należytą 
starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony środowiska) i 
normami polskimi, w szczególności normami wspólnymi UE, polskimi normami, zgodnie z niniejszą 
umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką 
budowlaną. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym. 

6. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowić będą własność Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewni transport materiałów pochodzących z rozbiórki w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na odległość do 2 km od miejsca prowadzenia prac.  

8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. 
9. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu umowy także: 
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1) kompleksową dokumentację powykonawczą zawierającą zaświadczenia właściwych jednostek i 
organów, pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz 
rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie 
wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów,  

2) kompleksową inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu, 

3) pełną dokumentację fotograficzną elementów wytworzonych. 

10. Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego wykona geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą oraz dokona zgłoszenia inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego. 

11. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że ma wszechstronne doświadczenie niezbędne do realizacji 

zakresu przedmiotu umowy, że znane są mu procesy techniczne i technologiczne niezbędne do 

prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, jak również, że posiada wszelkie 

wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego 
przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować sukcesywnie w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia 
umowy jednak nie dłużej niż do 30.09.2022r. 

3. Termin ustalony w ust. 2 niniejszego paragrafu może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień z przyczyn dotyczących Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac; przez 
siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu; 

4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

5) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej 
dla uzasadnienia żądania zmiany. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić nowe terminy, 
z tym, że maksymalny termin przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 
będzie adekwatny do okresu trwania przeszkód w realizacji Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy 
przekazać Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 
przedmiotu umowy (dalej jako Harmonogram). 
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7. Harmonogram określa w szczególności termin rozpoczęcia, zakończenia poszczególnych czynności, 
wartość prac, a także winien uwzględniać wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w umowie.  

8. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do Harmonogramu w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty 
przedłożenia mu Harmonogramu do zatwierdzenia.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
Harmonogramu. W przypadku nieuzgodnienia Harmonogramu na zasadach określonych w 
niniejszym paragrafie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia Harmonogramu w wersji 
ostatecznie ustalonej przez Zamawiającego, która będzie wiążąca dla Wykonawcy. 

10. Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-
finansowy, będzie mógł być aktualizowany w trakcie realizowania umowy. Każda zmiana 
Harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia nie 
wymaga zmiany umowy.  

11. Aktualizacja Harmonogramu związana będzie z istotnymi zmianami warunków realizacji przedmiotu 
umowy. 

12. Zmiany Harmonogramu rzeczowo- finansowego nie mogą być związane z zwłoką Wykonawcy w 
realizacji umowy.  

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 3 dni licząc od dnia 
podpisania umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego; 

3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

5) Rzetelna współpraca z Wykonawcą na rzecz wykonania przedmiotu umowy; 

6) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powołania Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu 

powierzenia mu realizacji określonych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie 

umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powołaniu Inspektora nadzoru inwestorskiego i 

przysługujących mu w ramach niniejszej umowy kompetencjach.  

3. Zamawiający przewiduje, iż do uprawnień i obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego 

należeć będzie w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania wszelkich prac i robót 
określonych w załączniku nr 1 do SWZ Projekt budowlany, 

2) stałe uczestniczenie w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych 
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, 

3) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie, ewentualnych 
trudnościach  w jego realizacji i możliwych do wystąpienia zagrożeniach, 
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4) bieżąca współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą w trakcie realizacji  prac  budowlanych 
oraz wsparcie merytoryczne przy rozstrzyganiu trudności natury technicznej  
i organizacyjnej, 

5) współpraca z innymi organami nadzoru właściwymi miejscowo, z Inwestorem, 

2. Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał mu 
wyczerpujące informacje dotyczące realizacji umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

3) Zapewnienie ochrony mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) Wykonanie całości prac objętych umową zgodnie ze sztuką budowlaną, z założeniami 
przedstawionymi w projekcie budowlanym i projektach technicznych, należytą starannością, 
zgodnie z: obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, 
standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

5) Prowadzenie robót w sposób uwzględniający zmienność lokalnych warunków geologicznych i 
wymogi ochrony środowiska. 

6) Organizacja miejsca budowy. 

7) Prowadzenie dziennika budowy. 

8) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 
2021.12.02 ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 
używanego na budowie wyrobu; 

9) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji; 

10) Jako wytwarzający odpady - przestrzeganie obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa; 

11) Ponoszenie 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; 

12) Terminowe wykonanie  i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają 
potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 
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15) 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; 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) Zatrudnienie na swój koszt nadzoru właścicielskiego związanego z przebudową urządzeń 
obcych oraz nadzoru innych Zarządców Dróg, Gospodarki Wodnej i Ściekowej; 

18) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, tak aby zapewnić ciągły 
dostęp do istniejących obiektów usługowo-handlowych i mieszkalnych; 

19) Utrzymanie w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów 
budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego 
dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu 
korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca 
jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie 
i jest wliczony w cenę kontraktową; 

20) 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 dróg, nawierzchni lub instalacji; 

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze; 

22) 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; 

23) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

24) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym  
w ramach niniejszej umowy w zakresie określonym w § 13; 

25) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót;  

26) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż; 

27) zapewnienie prowadzenia robót wiertniczych w systemie ciągłym (24 godziny na dobę).  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. Osoby te działają w imieniu i 
na rachunek Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do nadzoru nad  robotami i wykonywaniem przedmiotu 
umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
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Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 

i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać minimalne warunki postawione w tym zakresie 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

5. W przypadku, gdy zgłoszona przez Wykonawcę osoba do kierowania budową lub robotami nie 

spełnia warunków w zakresie kwalifikacji i doświadczenia w stopniu wymaganych zgodnie z SWZ, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego wstrzymania robót,  odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz naliczenia stosownych kar 

umownych. 

6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

7. Osoby dozoru działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

8. Zamawiający wymaga aby osoby dozoru były obecne w miejscu wykonywania budowy  

w trakcie trwania robót pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem dostarczonych przez niego materiałów i 

przedmiotów wyposażenia oraz że nie będą są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich 

ani przedmiotem jakichkolwiek postępowań. 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac 

łącznie ze sprawdzeniem wymiarów oraz uzyskał wystarczające wyjaśnienia dotyczące 

ewentualnych niejasności, rozbieżności lub błędów. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia  przez Wykonawcę  lub  Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy ( tj Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.), osób  

wykonujących  w trakcie realizacji zamówienia  następujące czynności:  

Pracowników niższego szczebla technicznego – odpowiedzialnych za organizowanie  

i realizację robót budowlanych:  

a. Majster - wykonywanie prac polegających na:  

− organizacji pracy sił własnych i podwykonawców,  

− bieżącej kontroli nad prowadzonymi robotami branżowymi,  

− bieżącej kontroli kosztów i jakość prowadzonych robót,  

− wspomaganiu Kierownika Robót w organizacji, prowadzeniu i rozliczaniu robót,  

− bieżącej kontroli zużycia materiałów, 

− kontroli sprzętu. 

b. Brygadzista - wykonywanie prac polegających na:  

− sprawowaniu nadzoru nad podległą grupą pracowników fizycznych, 

− podziale zadań w zespole oraz kontroli ich realizacji, 

− wsparciu merytorycznym pracowników. 

Pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz proste prace 
budowlane  określonych branż w tym m in:  

a) Branża konstrukcyjno – budowlana 

− roboty przygotowawcze,  
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− roboty budowlane przy wznoszeniu budynków,  

− roboty budowlane przy wznoszeniu konstrukcji stalowej ścieżki, 
b) Branża sanitarna. 

− budowa instalacji wod-kan,  
c) Branża elektryczna: 

− budowa instalacji elektrycznych i sygnalizacji p.poż. 
Pozostali pracownicy i inne osoby wykonujące wszelkie czynności bezpośrednio związane z 
wykonywaniem przedmiotu zamówienia tzw. pracownicy fizyczni.  

Wymaganie to nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót osób wykonujących 
czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych oraz osób świadczących usługi 
na budowie w ramach własnej działalności gospodarczej (np. osoby wykonujące transport, 
operatorzy koparek). 

12. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy  

w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności.  Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności  do:  

a) żądania wykazów, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia  

wymogów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

13. Przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia 

podpisania umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w ust. 11. 

14. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia, że na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych będzie  przedkładał Zamawiającemu raport na temat 

stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ust. 11. 

15. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia, że na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, 

udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 

16. Dowodami potwierdzającymi spełnienie wymogu zatrudnienia są:  

1) wykaz pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, o których mowa w ust. 11, ze 

wskazaniem stanowisk i czynności, oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) oraz na żądanie Zamawiającego poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do 

których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności adresów, nr 
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PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać 

te czynności. 

17. Strony zgodnie ustalają, że nieprzedłożenie w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie 

dowodów, o których mowa w ust. 16 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. co pociąga za sobą uprawnienie Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 4) umowy. 

18. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 11  Zamawiający 

przewiduje kary  określone w § 8 ust.1 pkt. 4) umowy. 

19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

20. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

21. Zmiana pracownika wykonującego prace będzie możliwa w następującej sytuacji:  

1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac;  

2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.  

22. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie 

pracownika wykonującego prace w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany.  

W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż 

osoba ta spełnia wymagania określone w SWZ  

23. Zmiana pracownika wykonującego prace w ramach realizacji przedmiotu umowy skutkuje zmianą 

Wykazu Pracowników wykonujących prace i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do 

umowy.  

24. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 

wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

danych osobowych. 

25. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot zamówienia będą posiadali 

aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

26. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac i przejmie odpowiedzialność materialną 

za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń w zakresie w jakim Wykonawca 

odpowiada za zakłócenia czy szkody. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na bieżąco (dwutygodniowy cykl 

raportowania, w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym po podpisaniu 

umowy) o stanie zaawansowania prac i umożliwienia Zamawiającemu kontrolowanie jakości i 

postępu prac. 
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§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe  brutto w wysokości   …...............................................  złotych (słownie 

złotych: ...........................................................................................), w tym należny podatek VAT w 

kwocie …………. złotych, co daje wynagrodzenie netto w wysokości …………… złotych 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy,  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. Wykonawca za ustalone wynagrodzenie umowne ryczałtowe 
zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy oraz w zakresie 
umożliwiającym osiągnięcie założonych parametrów funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych 
oraz umożliwiającym użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Wynagrodzenie obejmuje między innymi koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy, warunków 
i utrudnień realizacji określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz własnej 
oceny, w tym również m. in. koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących niezbędnych dla 
realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również koszty związane z okresem 
realizacji umowy, z ograniczeniami jakie nałożył Zamawiający dla organizacji prac oraz koszty 
ewentualnego prowadzenia robót budowlanych w nocy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w przypadku osób fizycznych nieprowadzących 

działalności gospodarczej należne zaliczki na podatek dochodowy oraz składki, jakie Zamawiający 

zobowiązany będzie odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie ze składkami po 

stronie Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 

faktury VAT.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy zmieni swój status na status podatnika 

VAT, kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie traktowana jako kwota brutto. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, zgodnie z § 15. 

7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych. 

8. Strony ustalają, że ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie 
na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy  
jak też w wyniku robót zamiennych lub zaniechanych. Wprowadzenie do realizacji robót 
zamiennych i zaniechanych może nastąpić na warunkach opisanych w §12 ust.2 pkt. 8. 

9. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru dokonywane będzie nie częściej niż raz na 
miesiąc, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, o którym mowa w §2 ust.7 Umowy, na 
podstawie faktur częściowych wystawionych po odbiorach częściowych i faktury końcowej 
wystawionej po odbiorze końcowym, o których mowa w §6 ust.1 pk. 2) Umowy. Przy czym wartość 
faktury końcowej nie może przekraczać 10% ceny umownej brutto, określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 
Podstawą płatności częściowej, będzie podpisany protokół odbioru częściowego potwierdzający 
wykonanie zakresu prac zgodnie z odpowiednią pozycją harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
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10. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o elektronicznym fakturowaniu Zamawiający 
informuje, że faktury można składać również poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania, 
która jest dostępna na stronie efaktura.gov.pl. 

11. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w § 10 Umowy, jeśli dotyczy.  

12. Faktura powinna być sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.) 

13. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunki bankowe nr 

…………………………………………………………………. i nr ……………………………………………… (VAT). Termin 

zapłaty będzie liczony od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z zatwierdzonym protokołem częściowego/końcowego odbioru robót. 

14. Konto bankowe, o którym w ust. 13 Wykonawcy będącego podatnikiem podatku VAT, musi 
znajdować się w wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista”). 

15. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze/fakturach numeru rachunku bankowego nie 
spełniającego warunku, o którym mowa w ust. 14 Zamawiający wstrzyma zapłatę wynagrodzenia 
wykazanego na fakturze do czasu uzgodnienia z Wykonawcą prawidłowego numeru rachunku 
bankowego, a Wykonawca nie będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych 
za opóźnienie w zapłacie. 

16. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o fakturze, należy rozumieć przez to także rachunek w 
przypadku, gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury. 

17. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie. 

19. Cesja, przelew, zastaw na prawach lub czynność o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy 
może mieć miejsce jedynie za  uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

20. Zamawiający nie pokrywa kosztów: 

1) robót geodezyjnych, 

2) zabezpieczenia robót pod względem bhp, 

3) zużycia wody i energii niezależnie od jej postaci, 

4) wykonania dróg dojazdowych, 

5) opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, 

6) wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do prowadzonych robót – a w szczególności 
doprowadzenia terenu oraz nieruchomości sąsiednich do stanu pierwotnego, jak również 
naprawy wszelkich szkód mogących powstać na mieniu i osobie osób trzecich, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

21. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: 

1) Nabywca: Gmina Cieżkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, NIP 873-101-48-48; Nr 

PEPPOL Gminy Ciężkowice: NIP/8731014848 

2) Odbiorca: Urząd Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice. 

https://efaktura.gov.pl/
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* w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach 
konsorcjum) wprowadzone zostaną postanowienia: 

22. W przypadku, gdy stroną umowy – Wykonawcą są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 

o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum), faktura VAT wystawiona zostanie przez 

ustanowionego pełnomocnika reprezentującego Wykonawcę i na jego rzecz Zamawiający dokona 

płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika (lidera) Wykonawcy zgodnie 

z ust. 22 należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu 

umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli 

względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

 
* w przypadku, gdy stroną umowy jest Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą, nieposiadający miejsca siedziby 
działalności gospodarczej, zarządu, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, które 
uczestniczyłoby w realizacji tej umowy, wprowadzone zostaną postanowienia: 
 

24. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca nie 

rozlicza podatku VAT należnego. Wykonawca za wykonanie umowy otrzyma wynagrodzenie, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej, w kwocie nieuwzględniającej podatku od towarów i usług (w 

przypadku, gdy Wykonawca zarejestrowany jest dla celów VAT w Polsce, postanowienie to nie 

dotyczy usług związanych z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e Ustawy o podatku od 

towarów i usług , dostaw gazu i energii oraz bonów jednego przeznaczenia). 

25. W przypadku, w którym przychody uzyskane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, 

podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce i nie podlegałyby wyłączeniu z 

opodatkowania na podstawie umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, 

zawartej pomiędzy państwem siedziby Wykonawcy (miejsca zamieszkania - w przypadku 

Wykonawcy będącego osobą fizyczną ) i Rzeczpospolitą Polską, wypłata wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonana po potrąceniu przez Zamawiającego kwoty podatku 

dochodowego należnego od Wykonawcy na terytorium Polski, z uwzględnieniem zapisów ww. 

umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. 

26. Zastosowanie zapisów umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 

uwarunkowane jest dostarczeniem Zamawiającemu certyfikatu rezydencji podatkowej 

Wykonawcy, przed dokonaniem wypłaty wynagrodzenia lub części wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy. Certyfikat musi być dokumentem oryginalnym, wydanym przez właściwy dla 

Wykonawcy organ administracji podatkowej, ważnym na dzień dokonania wypłaty wynagrodzenia 

lub części wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy (jeżeli certyfikat rezydencji nie zawiera okresu 

ważności, jest on uznawany za ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego 

wydania, o ile w okresie tym nie nastąpi zmiana miejsca rezydencji podatkowej Wykonawcy, o czym 

Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego. Jeżeli w danym kraju 

certyfikaty rezydencji wydawane są w formie elektronicznej, certyfikat może zostać dostarczony w 

takiej formie. Kopia certyfikatu rezydencji dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy umowa 

dotyczy świadczeń wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych lub w art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a kwota 

należności wypłacanych w roku kalendarzowym nie przekracza 10 000 PLN ). 

27. Zastosowanie zapisów umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej z 

państwem, którego certyfikatem rezydencji posłużył się Wykonawca uwarunkowane jest 

dodatkowo złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia, że należności uzyskiwane na podstawie 
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niniejszej Umowy związane są z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wykonawcę jako 

osoba prawna/osoba fizyczna (właściwe podkreślić) na terytorium państwa, którego certyfikatem 

rezydencji posłużył się Wykonawca i otrzymywane są dla własnej korzyści Wykonawcy (tj. 

Wykonawca decyduje samodzielnie o ich przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z 

utratą należności lub jej części) oraz, że Wykonawca nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, 

powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości 

lub części należności innemu podmiotowi. 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór końcowy. 

3) Odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 
wyżej z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio  
w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na  trzy  dni robocze przed planowanym terminem  
zakończenia robót. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 

1) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

3) całość dokumentacji dotyczącej wytworzenia w ramach realizacji niniejszej umowy nowych 

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zmian w istniejących środkach 

trwałych powstałych w ramach realizacji umowy poprzez sporządzenie wykazu środków 

trwałych, z podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jeśli występują), 

lokalizacji i wartości (brutto/netto) odrębnie dla każdego składnika, według Klasyfikacji 

Środków Trwałych. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 

Zamawiającego kompletu dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym (każdy w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie ustalonym 

z Zamawiającym) nie później niż przed dniem Odbioru końcowego Inwestycji. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 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 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
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8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 
datę wykonania robót,  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 lub rękojmi oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 
niniejszym wyraża zgodę. 

11. Z zastrzeżeniem ust 7 i 8 niniejszego paragrafu, jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną 
stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia: 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający obniża wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i jakościowej, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają używanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

12.Strony zgodnie uznają, że podpisanie protokołu odbiorowego jest tylko czynnością  
o charakterze technicznym, potwierdzającą przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę  
 i odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego. W żadnej sytuacji podpisanie protokołu 
odbioru nie ogranicza ustawowych praw Zamawiającego w zakresie zgłoszenia Wykonawcy wad 
przedmiotu umowy. 

§ 7 

 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 § 5 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 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego ( potwierdzającego wykonanie zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonanego;  

2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 2 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Wykonawca zapewnia, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie ważne  

i wykonalne w 100% do trzydziestu dni po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

(potwierdzającego wykonanie zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonanego. Wykonawca zapewnia, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie 

ważne i wykonalne w 30% do piętnastu dni od wygaśnięcia rękojmi za wady. 
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5. Jeżeli postanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazują datę jego całkowitego 

lub częściowego wygaśnięcia, a Wykonawca odpowiednio nie zdoła uzyskać prawa do wystawienia 

protokołu odbioru końcowego lub nie wygaśnie okres rękojmi, to Wykonawca przedłuży 

odpowiednio okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

pieniądz, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (termin zakończenia robót 

określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),   

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,   

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

4) W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących prace na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia 

wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z wymogami 

opisanymi w §4 ust. 11-16, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 

Zamawiającemu w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego 

uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika, 

5) za zwłokę Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowych dokumentów 

ubezpieczenia, o których mowa w § 13 - w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, za każdy 

brakujący dokument, 

6) za przerwę w okresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 13 lub za obniżenie sumy 

ubezpieczenia - w wysokości  2.000 zł za każdy dzień przerwy lub obniżenia ubezpieczenia, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w terminach 

określonych w § 10 ust. 7 - w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek, 

9) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminach 

określonych w § 10 ust. 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł za 

każdy przypadek , 
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10) za brak uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub zmiany umowy 

której przedmiotem są roboty budowlane, oraz za brak uwzględnienia sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane  na zasadach 

określonych  w  § 10 ust. 10) – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł 

za każdy przypadek, 

11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 10% niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia 

należnego takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 

ust. 1.  

3. W odniesieniu do przewidzianych w Umowie kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, 

możliwość potrącania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy dot. przedmiotu niniejszej 

Umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych. Strony 

potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne są od siebie niezależne i 

mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia; w 

szczególności odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do naliczenia i dochodzenia 

kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy lub jej rozwiązania.  

5. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 30 dni od wezwania. 

6. Zamawiający ustala górny limit kar określony na 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od 

Umowy, w terminie do 2 miesięcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej 

§ 9 

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 7 dni, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy  5 dniowego terminu 
na  kontynuację robót,  

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, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego po uprzednim 
wyznaczeniu Wykonawcy 14 dniowego terminu na usunięcie uchybień. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od 
dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy 
Zamawiającego podpisania protokołu odbioru; 

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 przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 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 roboty przerwane, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust 4  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, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa §4 ust. 16 bądź przedstawi 
dokumenty niekompletne, nie obejmujące wszystkich wyspecyfikowanych czynności może to być 
podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także każdego projektu zmian umowy o 
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany umowy o treści zgodnej z 
projektem umowy lub projektem zmiany umowy. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wyznacza termin na 
dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania  projektu umowy, o którym mowa w ust 2   może 
zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane  lub projektu jej zmiany  i zażądać dokonania  zmian, tak by  spełnione zostały wymogi 
wskazane w ust 11 niniejszego paragrafu. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust 4, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, 
że zaakceptował treść projektu umowy lub jego zmiany. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż  
25. 000,00 zł.  

9. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania  umowy, o której mowa w ust. 7 może zgłosić 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane  
i  zażądać dokonania  zmian, tak by  spełnione zostały wymogi wskazane w ust. 11 niniejszego 
paragrafu. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
opisany w ust 11 pkt 1) Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wymaga się, aby umowy o podwykonawstwo z zawierały w szczególności: 

1) termin płatności nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie  zleconej roboty 
budowlanej, dostawy lub usługi; 

2) postanowienia zgodne z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia; 

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (lub dalsze podwykonawstwo) -  żeby nie 

wykraczał poza termin wykonania umowy lub żeby terminy nie były sprzeczne postanowieniami 

umowy; 

4) nastąpiło precyzyjne zdefiniowanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo). 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych 
w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub  po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca wraz z fakturą/mi (począwszy od drugiej faktury częściowej) przedstawionymi 
Zamawiającemu, przedstawi dodatkowo dowody zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy całego należnego wynagrodzenia wynikającego z faktur, rachunków. W miejsce 
dowodów zapłaty dopuszcza się pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, że należne wymagalne wynagrodzenie zostało wypłacone w pełnej wysokości i w 
oznaczonych  umową terminach. Wykonawca wraz z fakturą końcową przedstawi dodatkowo 
Zamawiającemu dowody zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy całego 
należnego wynagrodzenia wynikającego z faktur, rachunków. W miejsce dowodów zapłaty 
dopuszcza się pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że całe należne 
wynagrodzenie zostało wypłacone w pełnej wysokości i w oznaczonych  umową terminach 

16. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, Wykonawca lub Podwykonawca nie 
dokona w całości lub w części zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania 
fakturą lub rachunkiem zaakceptowanymi przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania w przypadku braku pisemnych 
uwag Wykonawcy dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną Wykonawcę do zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust 21, uwag na piśmie,  
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

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

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

20. Wykonawca może zgłosić na piśmie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 
7 dni od dnia doręczenia informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Zamawiający będzie postępował zgodnie  
z treścią art.465 ustawy Pzp. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

23. 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 oraz dalszych podwykonawców jak za własne. 
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24. Zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga uzyskania pisemnej 
zgody Wykonawcy na   zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę o treści zgodnej z 
projektem umowy lub projektem zmiany umowy. 

25. Brak zgody, o której mowa w ust. 24 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, nawet w wypadku, gdy 
pozostałe przesłanki wynikające postanowień niniejszego paragrafu zostały spełnione.  

26. Zakres robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wykonywany za  pomocą 
podwykonawców obejmował będzie ……………………………………. (nazwa albo imię i nazwisko oraz 
dane kontaktowe podwykonawcy oraz osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację 
zamówienia, zakres). 

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji 
umowy. Jeżeli na etapie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ustawy P.Z.P., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

28. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy P.Z.P., przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione 
w Rozdziale 8 ust. 1 SIWZ. 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy (lub każdego 

z dalszych podwykonawców), jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub 

uchybienia Wykonawcy. 

§ 11 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……… miesięcy od dnia podpisania 
(bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia przez 
Zamawiającego.  

3. Okres gwarancji zostanie każdorazowo przedłużony o czas naprawy.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ramach gwarancji w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

6. Okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich 
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w 
sposób istotny utrudnione.  

7. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę urządzeń, materiałów i robót, z 
których Wykonawca korzystał, realizując Umowę, przewidują dłuższy okres gwarancji niż niniejsza 
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedłużeniu i obowiązuje przez okres 
równy okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta lub dostawcę. 

8. Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy i nie może być ograniczona tylko do niektórych 
rodzajów wad. 
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9. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru 
końcowego robót przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma 
obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania gwarancji 
jakości, lecz które powstały w okresie obowiązywania gwarancji jakości. 

10. Gwarancja jakości udzielona przez producenta lub dostawcę nie wyłącza gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę. 

11. Gwarancja nie jest zależna od serwisowania przedmiotu gwarancji oraz jego konserwacji przez 
określone podmioty, np. wskazane przez producenta / dostawcę urządzeń lub Wykonawcę. 

12. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów płatnych przeglądów serwisowych, 
w tym uzależniającym utrzymanie gwarancji od tego przeglądu. 

13. Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji: 

1) termin dokonania przeglądu wyznacza Zamawiający, zawiadamiając Wykonawcę w sposób 
określony w ust. 18 pkt 1, na co najmniej 14 dni przed planowaną datą przeglądu; 

2) niestawienie się Wykonawcy skutecznie powiadomionego w sposób określony w ust. 18 pkt 1 
nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych w 
toku przedlądu przez Zamawiającego; 

3) z przeglądu gwarancyjnego każdorazowo zostanie spisany protokół w 2 egz. po jednym dla 
każdej ze stron; 

4) w przypadku nieobecności Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przekaże mu 1 egz. 
protokołu;  

5) przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji nie podlegają żadnym opłatom; 

6) brak dokonania przeglądu gwarancyjnego nie ma wpływu na okres gwarancji. 
14. Wykonawca w okresie gwarancji jakości jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad 

zgłoszonych przez Zamawiającego. 
15. Wykonawca w okresie gwarancji jakości wykona przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje 

elementów wytworzonych przez okres minimum ……… miesięcy z wyłączeniem odpowiedzialności 
za naprawy spowodowane przez osoby trzecie (akty wandalizmu). 

16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 
17. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, wykluczających korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać ponownego 
wykonania przedmiotu umowy. 

18. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji jakości: 

1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie pisemnie, faksem pod nr 
.......... lub drogą elektroniczną na adres:....., wyznaczając jednocześnie termin na ich 
protokolarne stwierdzenie, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt.1); 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego oraz 
Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 13 pkt. 2); jeśli Wykonawca 
powiadomiony w sposób określony w pkt. 1, w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do 
spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony 
przez Zamawiającego.  

19. Usuwanie wad w okresie gwarancji jakości: 

1) awarie, wady grożące awarią lub wady uciążliwe Wykonawca zobowiązany jest usunąć 
niezwłocznie po ich zgłoszeniu, a jeżeli z obiektywnych względów technicznych usunięcie ich 
jest w tym terminie niemożliwe, to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, nie dłużej jednak niż 
w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia; 
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2) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia, jeżeli 
w protokole, o którym mowa w ust. 18 pkt. 2) nie uzgodniono inaczej; 

3) jeżeli naprawa lub wymiana rzeczy dotkniętej wadą jest tego rodzaju, iż może istotnie wpłynąć 
na użytkowanie przedmiotu gwarancji lub jego istotne właściwości, Zamawiający może żądać, 
aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostały przeprowadzone wszelkie niezbędne w 
takim wypadku próby eksploatacyjne mające na celu potwierdzenie sprawności jego działania; 

4) Wykonawca może zabrać za wiedzą i zgodą Zamawiającego z obiektu każdy element jego 
wyposażenia, o ile nie narusza to wymogów eksploatacyjnych – jeżeli rodzaj wady nie pozwala 
na jej sprawne i szybkie usunięcie na miejscu; 

5) wybór sposobu usunięcia wad należy do Wykonawcy, jednakże Zamawiający może zalecić 
określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym względy technologiczne; Wykonawca 
może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie z ważnych powodów; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu zminimalizowania 
ograniczeń i uciążliwości związanych z usuwaniem wad. 

20. Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego. 

21. Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 18 pkt 1-2 i których Wykonawca nie usunie 
pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym terminie, mogą być 
zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży kosztem usunięcia tych wad Wykonawcę. 
Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 
14 dni od daty jej otrzymania. 

22. Zamawiający w razie nieusunięcia wad może korzystać także z wszelkich innych uprawnień 
wynikających z Kodeksu cywilnego, zwłaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z 
powodu wystąpienia wad lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie. 

23. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może się także domagać usunięcia szkód, które wady 
spowodowały. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się również usunięcia 
szkód powstałych w trakcie usuwania wad, a także szkód powstałych wskutek przypadkowej utraty 
lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

24. Nie są objęte gwarancją wady powstałe wskutek: 

1) normalnego zużycia przedmiotu objętego gwarancją; 

2) modyfikacji, napraw i zmian w przedmiocie gwarancji dokonanych przez Zamawiającego, 
administratora lub użytkownika; 

3) aktów wandalizmu; 

4) siły wyższej; 

5) wad powstałych po okresie obowiązywania gwarancji. 

25. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający go od 
odpowiedzialności za wystąpienie wady. 

26. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

27. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu 
art. 577 § 1 Kodeksu Cywilnego.  

28. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji.  
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29. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad zgłoszonych po okresie gwarancji/rękojmi, o ile 
powstały w okresie gwarancji/rękojmi.  

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
 z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację umowy; w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zmiana 
przepisów będzie relewantna;  

2) wystąpią okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, w takiej 
sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których wystąpienie nieprzewidzianych 
okoliczność będzie relewantne. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ. 

3) Strony zawrą aneks do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo 
zamówień publicznych – w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których 
zawarcie ww. aneksu jest relewantne, w tym dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz terminu 
realizacji umowy, 

4) wystąpią okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, a które mają wpływ na termin 
realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie, 

5) Strony zawrą aneks do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te zapisy umowy, dla których zawarcie ww. 
aneksu jest relewantne, w tym dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz terminu realizacji 
umowy 

6) zaistnieją okoliczności opisane w §5 ust. 8 niniejszej umowy skutkujące zmianą zakresu umowy 
opisanego w §1 ust. 2 oraz zmianą wysokości wynagrodzenia (o wartość 
niezrealizowanych/zaniechanych/zamiennych/dodatkowych) elementów przedmiotu umowy, 

7) zaistnieje konieczność zmiany terminu realizacji w związku z: 

− działaniem siły wyższej, 

− nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez 

Zamawiającego terenu prac Wykonawcy, 

− wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

− innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, 

− zmianą ilości usług lub dostaw, ale tylko mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia, 

− zmianą w kolejności i terminów wykonywania prac, 

− aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, lub okoliczności związane z terenem i nieruchomościami na 

których realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione w trakcie realizacji umowy,  

− poprawą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub 

zmianą technologii, 

− zmianą producenta urządzeń i materiałów wchodzących w skład przedmiotu umowy,  

8) zmiany dotyczą zakresu prac powstałej na skutek okoliczności powodujących 

zmniejszenie/zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za 

wykonane roboty zostanie zmienione/pomniejszone w takim stosunku do umownego 
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wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty pozostają do całości robót 

wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie 

kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego. Kosztorys różnicowy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe i 

stawki wynikające z dostarczonych przez Wykonawcę w trakcie podpisania umowy tabel 

przedmiarowych, 

9) zmiany dotyczą podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.Z.P., w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego 

innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

10) zaistnieje konieczność rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.Z.P, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania 

Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

11) zaistnieje konieczność powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, 

gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające 

z § 10 niniejszej umowy. 

12) zaistnieje konieczność zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; 

13) zaistnieje konieczność zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 

14) zaistnieją okoliczności opisane w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu i warunków realizacji robót, w tym 

harmonogramu, o którym mowa §2 ust. 6, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia 

postępowania, o którym mowa na wstępie Umowy, w szczególności: 

1) zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przyjętych w projekcie/tach 

wykonawczym/ch, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) zmian dokonanych podczas realizacji robót i nie odstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu wykonawczego, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót; 

3) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii;  

4) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu 

na zmiany obowiązującego prawa;  

5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty robotami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji 

gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót 

z wykonawcą innych robót;  

6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z Umową. 

4. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 3 Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu 

polegającą na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi miesiącami, jednakże bez zmiany terminu, 
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o którym mowa w §2 ust.2 umowy. 

5. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację przedmiotu umowy na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest 

do podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania 

robót/dostaw/usług Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub 

odszkodowania. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zaniechania 

wykonania części przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia 

postępowania, o którym mowa na wstępie Umowy. Ostateczna wartość robót nie będzie mniejsza 

niż 80% wartości brutto  zamówienia określonej w §5 ust. 1 umowy. 

7. Realizacja zamiennych robót nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy  

w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności. W aneksie tym Strony dokonają w oparciu kosztorys ofertowy stanowiący/e załącznik 

nr 4 do Umowy, odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego Umową w związku z realizacją zamiennych robót, o ile będzie zachodzić różnica 

pomiędzy wartością zamiennych robót a podstawowych.  

8. Rozliczenie zamiennych robót nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę 

pomiędzy wartością zakresu podstawowego ujętego w stanowiącym/ch załącznik do Umowy 

tabelach przedmiarowych a wartością zamiennych robót, ustalonych na zasadach wskazanych w 

ust. 9 i określonych w kosztorysie różnicowym. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z 

Zamawiającym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, stosowny aneks do Umowy dot. 

realizacji robót dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji zaniechanych/zamiennych robót, 

w oparciu o ustalenia wynikające z protokołów konieczności jak wyżej. Sporządzenie kosztorysów, 

o których mowa w niniejszym ustępie, w tym koszty ich sporządzenia, obciąża Wykonawcę. 

9. Wartość zamiennych robót ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli zamienne roboty odpowiadają opisowi pozycji w tabelach przedmiarowych 

stanowiącym/ch załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia ich wartości, 

2) jeżeli zamienne roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w tabelach przedmiarowych 

stanowiącym/ch załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych rozwiązań, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 i 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 1 i 2. 

10. W oparciu o protokół konieczności, o którym mowa w ust.7, Strony zawrą stosowny aneks do 

Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Od chwili sporządzenia wspomnianego 

protokołu Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, 

a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót  

zaniechanych, ustaloną w oparciu o ilości robót zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujęte w 

tabelach przedmiarowych stanowiącym/ch załącznik do Umowy. W związku z zaniechaniem 

wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia lub 

odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych. 
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11. Jeśli Wykonawca składa do Zamawiającego wniosek o zmianę umowy, do wniosku o sporządzenie 

aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez 

Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów 

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

 

§ 13 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Działki inwestycyjnej, umowę 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym 

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 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 (słownie: sto tysięcy). 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej  musi zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 

całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia nie później niż do 

dnia przekazania działki inwestycyjnej. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Działki inwestycyjnej do 

czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-3 powyżej, 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.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Wykonawca ma obowiązek przez cały okres realizowania Przedmiotu Umowy utrzymywać 

polisy ubezpieczeniowe z sumą ubezpieczeniową opiewającą na kwoty wskazane w ust. 1 

niniejszego paragrafu, również w sytuacji,  gdy Zamawiającemu zostanie wypłacone 

odszkodowanie w ramach zawartego przez Wykonawcę ubezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle 

swojego wyboru może ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na 

ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie 

byłoby możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. 

 

§ 14 
Dane osobowe 

* w przypadku, gdy stroną umowy jest wykonawca będący osobą prawną, do umowy wprowadzone zostaną 
następujące postanowienia: 



 

 

Strona 80 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie inwestycyjnym związanym 
z realizacją Inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany 
przez Burmistrza Gminy Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 tel. 14 
6285822, adres e-mail: ug@ciezkowice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych można kontaktować się z IOD, kierując korespondencję na adres: 
inspektor@ciezkowice.pl . 

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji obejmujących dane osobowe – 
chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych. 

4. Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na każdym etapie realizacji niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Administratora obowiązku informacyjnego 
wynikającego z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) wobec swoich pracowników, innych osób fizycznych 
kierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy oraz osób fizycznych wskazanych jako 
podwykonawcy, których dane osobowe będą przekazywane i przetwarzane przez Burmistrza Gminy 
Ciężkowice. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

 
* w przypadku, gdy stroną umowy jest wykonawca będący osobą fizyczną (prowadzącą lub nieprowadzącą 
działalności gospodarczej), do umowy wprowadzone zostaną następujące postanowienia: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie inwestycyjnym związanym 
z realizacją Inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany 
przez Burmistrza Gminy Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 tel. 14 
6285822, adres e-mail: ug@ciezkowice.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych można kontaktować się z IOD, kierując korespondencję na adres: 
inspektor@ciezkowice.pl . 

3. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne dla zrealizowania niniejszej umowy  
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz jest związane  
z wykonywaniem przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 
lit. b, c i e RODO). 

4. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy wynika z obowiązujących przepisów prawa,  
w szczególności regulujących wykonywanie niniejszej umowy, prowadzenie procesu 
inwestycyjnego, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, gromadzenie i przechowywanie 
dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie i przechowywanie 
rozliczeń podatkowych, a także kwestie związane z archiwizacją. 

5. Administrator wdrożył stosowne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo dla 
przetwarzanych danych osobowych. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora wyłącznie podmiotom i osobom 
upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi 
Gmina Ciężkowice zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

mailto:inspektor@ciezkowice.pl
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7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej oraz nie 
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

8. Wykonawca w każdej chwili może skorzystać z przysługującego prawa do: dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Ponadto przysługuje 
Wykonawcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych gdy uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z krajowymi  
i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Z uwagi na publiczny charakter zadania, w 
związku z realizacją którego dane osobowe są przetwarzane oraz w związku z koniecznością 
wywiązywania się przez Administratora z obowiązków ustawowo przewidzianych prawo do 
usunięcia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu nie przysługuje Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych na każdym etapie realizacji niniejszej umowy gdy pojawi się taka konieczność. 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zawarta zgodnie z art. 28 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych). 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Administratora obowiązku informacyjnego 
wynikającego z art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) wobec swoich pracowników, innych osób fizycznych 
kierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy oraz osób fizycznych wskazanych jako 
podwykonawcy, których dane osobowe będą przekazywane Administratorowi. Wzór klauzuli 
informacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§ 15 

Prawa autorskie 

1. W sytuacji, gdy efekty prac wykonanych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy 
będą posiadały cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego paragrafu.  

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do utworów na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach; 

2) zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, technikami 
video oraz poligraficznymi; 

3) nadawania za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet, 

4) powielania; 

5) wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań 
i wielkości nakładów; 

6) wykorzystania na stronach internetowych; 

7) wykorzystania na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 

8) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

9) wykorzystania do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy; 
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10) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym; 

11) udostępniania instytucjom oraz osobom trzecim; 

12) sporządzania wersji obcojęzycznych; 

13) wprowadzanie zmian i skrótów; 

14) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i poprawki.  

3. W chwili wydania przez Wykonawcę Zamawiającemu utworu, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich 
praw zależnych do utworu, w tym w szczególności wyraża zgodę na wykonanie jego opracowań. 

4. Z chwilą wydania utworu Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
utworu na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego praw osobistych do utworów, 
według potrzeb Zamawiającego, wynikających z przyjętego przez niego sposobu ich 
rozpowszechniania, a w szczególności na: 

1) wprowadzanie zmian do utworu;  

2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części utworu samodzielne lub w połączeniu 
z innymi utworami; 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa utworu lub jego 
części; 

4) decydowanie o wykorzystaniu utworu w całości lub części samodzielnie lub w połączeniu 
z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego, udzielaniem informacji, prowadzeniem 
działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia 
wad. 

6. W przypadku gdy prawa autorskie do utworów nie będą przysługiwały Wykonawcy, Wykonawca 
oświadcza i zapewnia, że osoby, którym przysługują autorskie prawa osobiste do utworów, 
o których mowa powyżej, nie będą stawiać przeszkód co do korzystania przez Zamawiającego z tych 
utworów zgodnie z potrzebami Zamawiającego i celem umowy oraz zobowiązały się 
do niewykonywania względem Zamawiającego swoich autorskich praw osobistych do tych 
utworów. 

7. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania utworów Zamawiającemu, będą mu służyć wyłączne 
prawa autorskie majątkowe do utworów oraz że będą one wolne od wad fizycznych i prawnych, 
a także że prawa autorskie do utworów nie będą w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami 
osób trzecich. Nadto, Wykonawca oświadcza, że utwory nie będą naruszać praw własności 
przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw patentowych i praw do znaków towarowych. 

8. Jeżeli dany utwór będzie miał wady prawne lub na skutek zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej nie 
będzie możliwe korzystanie z niego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym 
mu terminie innego utworu, wolnego od wad oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po 
stronie Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność nośników, na których utwory 
zostaną Zamawiającemu wydane. 

10. Przejście praw i wyrażenie zgód, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy z chwilą wydania utworów Zamawiającemu 
przez Wykonawcę, a w przypadku wygaśnięcia umowy przed terminem w tym dniu, bez potrzeby 
składania dodatkowych oświadczeń woli. 
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11. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

12. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń 
osób trzecich powstałych wskutek niezgodnych oświadczeń zawartych w niniejszej umowie ze 
stanem rzeczywistym. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego takich roszczeń 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu kwotę pokrytych uzasadnionych roszczeń i wszelkie niezbędne 
wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty 
postępowania sądowego, arbitrażowego, itd. 

13. Ilekroć jest mowa w niniejszym paragrafie o utworze, należy przez to rozumieć również utwory. 
 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na potrzeby umowy będą następujące osoby: 
[_____________________]: [_____________________], tel. [_______________]; adres e-mail: 
[____________________];  

2. Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby umowy będzie:  

[_____________________]: [_____________________], tel. [_______________]; adres e-mail: 
[____________________] 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim. 

4. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony niniejszej umowy oświadczają, że wszelkie ewentualne spory w relacjach z 
Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 
jest dopuszczalne poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązywaniu sporu 
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 
mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

6. W przypadkach, w którym ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy nie uda 
się rozwiązać w sposób opisany w ust. 2, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z dnia 2021.12.02 ze zm.), Kodeksu cywilnego, o 
ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne właściwe przepisy 
prawa. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy. 

9. Nieważność, niezgodność z prawem bądź bezskuteczność któregokolwiek postanowienia niniejszej 
Umowy nie ma wpływu na ważność czy wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. 
W miejsce postanowień objętych nieważnością lub bezskutecznością zastosowanie mają 
postanowienia odpowiednich przepisów prawa. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron. 
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Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SWZ z załącznikami- załącznik nr 2, 

3)  Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3, 
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Załącznik Nr 12 do SWZ – REGULAMIN I INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ OPENNEXUS 

SP. Z O.O. 
 

 

 

REGULAMIN  

korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl  Open Nexus Sp. z o. o.  

  

Regulamin korzystania z platformy zakupowej jest dostępny pod następującym adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

Szczegółowe instrukcje dla Wykonawcy dotyczące składania ofert za pomocą platformy oraz wysyłania 

wiadomości są dostępne pod następującym adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
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