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UWAGA:  
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Część II: Projekt umowy; 
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CZĘŚĆ I INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

 
Nazwa Zamawiającego:  Miasto i Gmina Gołańcz 
REGON:     00052820900000 
NIP:   7661975765 

Adres: ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz 

Telefon: +48 (67) 26-83-318 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@golancz.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego 
postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 

 
 
II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO 

ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 
 inaczej strona internetowa prowadzonego postępowania 

 
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym 

określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy P.z.p., tj. Zamawiający wybiera 
najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 
o jakich mowa w art. 3 ustawy P.z.p.   

 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzenia negocjacji. 
 
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku remizy OSP w Olesznie, gmina Gołańcz, woj. 
wielkopolskie, na rzucie prostokąta, niepodpiwniczonego, parterowego, wolnostojącego 
jednokondygnacyjnego. Program funkcjonalny budynku obejmuje garaż, salę wielofunkcyjną, 
komunikację, pomieszczenie kuchenne do wydawania posiłków, pomieszczenia sanitarne. Budynek 
ogrzewany z własnej kotłowni z kotła V klasy na pellet. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej 
murowanej. Powierzchnia zabudowy z = 263,80 m2, powierzchnia użytkowa Pu = 219,25 m2, 
powierzchnia całkowita Pu = 219,25 m2, kubatura budynku V = 767,16 m3. Inwestycja obejmuje 
instalację centralnego ogrzewania,  wentylację, wewnętrzną instalację kanalizacyjną, wewnętrzną 
instalację wodociągową,  przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, instalacje 
elektryczne wewnętrzne, linię zasilającą, instalację odgromową, wyposażenie technologiczne obiektu, 
ogrodzenie, podejścia i pojazdy, urządzenie terenów zielonych oraz wyposażenie wewnętrzne i 
zewnętrzne obiektu. 

mailto:przetargi@golancz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 
do SWZ. 
 
Wykonanie przedmiotu Umowy podlega współfinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 
 
Kody CPV: 

45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45332200-5-Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300-6-Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45331100-7-Instalowanie centralnego ogrzewania 
45316110-9-Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45310000-3-Roboty instalacyjne elektryczne 
 
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy zamówienia w następujących terminach: 
1)zakończenie I etapu robót w ciągu 7 miesięcy  licząc od dnia podpisania umowy; 
2)zakończenie II etapu robót w ciągu 13 miesięcy  licząc od dnia podpisania umowy; 

 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 
1. Załącznik nr 8 do SWZ stanowi projekt umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
2. Ewentualne zmiany dokonane przez wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez 

zamawiającego uwzględnione. 
3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są w 
projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek.  
5. Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Szczegółowy zakres zmian znajduje się w projekcie 

umowy w § 16 oraz § 17. 

 
VIII. 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. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami: 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz 

2) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami w zakresie: 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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- 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”.  
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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s, 

b) 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, 

c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 
d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 
g) 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. 

6) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/adwok/AppData/Local/Temp/platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/
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a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  
7) 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. 

8) 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 

2. Zalecenia 
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 

wskazaniem na .pdf 
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

formatów: 
a) .zip  
b) .7Z 

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

4) 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. 

5) 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.  

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

7) 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.  

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

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

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

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem 
składania ofert/wniosków. 

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

ze skompresowanych plików.  

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


 
Budowa remizy OSP w Olesznie 

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
8 | S t r o n a  

 

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
15) 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. 
 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI 
ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W 

ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69 

 
Nie dotyczy. 

        
X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami jest:  

1) w zakresie proceduralnym: Bartosz Bielecki, e-mail: przetargi@golancz.pl 
2) w zakresie merytorycznym: Rafał Komasiński, e-mail: inwestycje@golancz.pl ,  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 
w ust. 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 października 2022 roku. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.  
2. Szczegółowe informacje dotyczące terminu związania ofertą określono w przepisach m.in. art. 

307 ustawy P.z.p. 
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 
4. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

mailto:przetargi@golancz.pl
mailto:inwestycje@golancz.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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5. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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. 

6. 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. 

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

8. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 
Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty wskazane w Rozdziale XXI. 
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania 
ofert wykonawca może wycofać ofertę. 

10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11. Ofertę sporządza się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki 
dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje 
się wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe,  inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p. lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

13. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych 
dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, zaświadczenia o wpisie 
do CEIDG). 

14. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SWZ, a w szczególności Formularz oferty – 
wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SWZ. W przypadku, gdy 
jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – wypełnia „nie dotyczy”. 

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), zwaną dalej ustawą z.n.k, jeżeli 
wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  w Rozdziale XIV  ust. 4 SWZ.  

16. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k, wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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1) Wykonawca załączając plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe;  
2) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny wykonawca zobowiązany jest wykazać, 

że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z.n.k rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów 
nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są 
łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności. 

18. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
XIII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zamówień Publicznych  platformazakupowa.pl: pod 
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/golancz do dnia 29 września 2022 roku do 
godziny 10:00. 

3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Systemu. 

 
XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert następuje w dniu 29 września 2022 roku o godzinie 10:05.  
2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  
3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

4. 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. 

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

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”. 

 
XV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., tj.:  

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
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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. 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy P.z.p. (odnośnie podstaw, 
których dotyczy). 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 
i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 4, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 
lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
XVa PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 7 KWIETNIA 2022 R. O 
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA 
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

1. Na podstawie ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się: 
1) wykonawcę 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 ustawy s.r.p.w.a.n.u 
(wykluczenie z postepowania); 
2) wykonawcę, 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 
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o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z 
postepowania); 
3) wykonawcę, 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 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania). 

2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego 
wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z 
dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.1 

4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie 
z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.2 

6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia 
ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w drodze 
decyzji, do wysokości 20 000 000 zł. 

8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6 i 7 do nakładania i wymierzania kary pieniężnej, o której 
mowa w ust. 6, stosuje się przepisy działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego. 

9. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa. 
 
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie na załączniku 
nr 2a.  
Załącznik nr 2a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby 
 

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

 
1. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot za poszczególne elementy robót określone w 

załączonej dokumentacji projektowej oraz (jako pomocniczych) przedmiarach robót. Cena 
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT 
obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT musi zostać określona 
zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z 
późn. zm.).  

2. Wykonawca określi cenę oferty w załączniku nr 1 do SWZ. Cena podana na Formularzu 
Ofertowym jest ceną ryczałtową, ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą 
wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  

3. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.  
4. Zaoferowana cena musi uwzględniać w szczególności:  

 
1 odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej 

negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji 
lub dialogu, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania; 

2 odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji; 
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1) wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SWZ i jej załącznikami;  
2)organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z doprowadzeniem 
potrzebnych mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów oraz 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.);  
3) koszty ochrony zaplecza i placu budowy;  
4) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła;  
5) koszty obsługi geodezyjnej;  
6) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  
7) uzyskanie zgody i koszty uzyskania na ewentualne zajęcia ulic, chodników, zmiany 
organizacji ruchu na czas budowy;  
8) wszelkie naprawy związane z budową;  
9) zagospodarowanie odpadów i materiałów z wykopów i rozbiórek;  
10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, 
koniecznych do uzyskania odbioru robót;  
11) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu;  
12) zatrudnienia niezbędnej kadry do realizacji zadania.  

5. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. 

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału, chyba że 
rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może 
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. 

8. Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami 
nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. 

9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dla celów 
zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

10. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, że wybór oferty nie będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 
W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego w zakresie podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o 
powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego, odpowiednio modyfikując treść 
Formularza Ofertowego poprzez wprowadzenie w Informacjach dodatkowych odpowiednich 
postanowień tj. w ofercie, o której mowa w ust. 9, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 
miała zastosowanie. 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
a) Cena brutto (C) - 60%; 
b) Okres gwarancji (OG) – 40%. 

 
2. Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

C = (Cn : Cb)  x 60%(waga kryterium) x 100 pkt;  
 
gdzie:  
Cn - cena najniższa  
Cb - cena badana  

 
3. Ocena kryterium OG zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

OG = (OGb : OGn)* x 40%(waga kryterium) x 100 pkt;  
gdzie: OGb – okres gwarancji badanej oferty, OGn – najdłuższy okres gwarancji spośród 
złożonych ofert. 
Uwaga! 
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty proponujące 
gwarancje krótszą niż 36 miesiące będą odrzucane. 
Maksymalny okres gwarancji podlegającej ocenie wynosi 60 miesięcy. Oferty proponujące 60 
miesięczny okres gwarancji otrzymają najwyższą ilość punktów. Oferty proponujące okres 
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy będą liczone jak oferty proponujące maksymalny okres 
gwarancji, przy czym do umowy zostanie wpisany faktycznie proponowany przez wykonawcę 
okres gwarancji. 
Proponowany okres gwarancji należy wskazać w pełnych miesiącach. 

4. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez danego wykonawcę będzie stanowiła sumę 
punktów uzyskanych przez niego w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert i zostanie ona 
wyliczona wg wzoru:  
O = C + OG 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 
dokumentów lub oświadczeń.  

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej 
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poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki. 

 
XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez zamawiającego.   

5. UWAGA! – Umowa zawierana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej, tym samym 
Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub osobiście na miejscu w siedzibie Zamawiającego.  

6. W dniu podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić posiadaną polisę 
ubezpieczeniową wraz z dowodami opłacenia składki/składek spełniającą warunki określone w § 5 
projektu umowy. W przypadku braku posiadania takiej polisy, wykonawca zobowiązany jest w 
terminie jw. przedstawić do zatwierdzenia projekt polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 
projektu umowy, którą to po zatwierdzeniu i opłaceniu przedłoży zamawiającemu najpóźniej w 
dniu podpisania umowy.  

7. W dniu podpisania umowy, wykonawca zobowiązany jest przedstawić wypełniony wykaz osób 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, który stanowi załącznik nr 3 do umowy, która stanowi 
Załącznik nr 8 do SWZ. 

 
 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

 
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy P.z.p. przysługują wykonawcom oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy P.z.p. oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

 
XX. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SWZ. 
2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w 
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę 
budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności 
publicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion 
złotych 00/100). 

Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 poz. 
1065) przez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek 
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek 
musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę. 

Uwaga:  
W przypadku, gdy wartość robót budowlanych wykazanych przez wykonawcę wyrażona będzie 
w walucie obcej, zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, 
dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym 
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli 
przed wszczęciem postępowania). 

 

b) Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował 
osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, spełniającymi minimalne warunki w zakresie 
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych jak poniżej: 

• kierownik budowy: minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

• kierownik robót sanitarnych: minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji 
technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnymi w 
zakresie sieci i urządzeń wod-kan bez ograniczeń, 

• kierownik robót elektrycznych: minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia 
funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi instalacyjnymi 
w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. 



 
Budowa remizy OSP w Olesznie 

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
17 | S t r o n a  

 

 
Uwaga:  
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. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021 poz. 1646); 
które pozwalać będą na pełnienie określonych funkcji w zakresie objętym niniejszym zamówieniem; 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi 
zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.  
 
Zamawiający dopuszcza sumowanie potencjału w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej. 

 
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, 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.  

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

6. Udostępnianie zasobów: 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających 
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz 
z ofertą, 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. Uwaga: ww. zobowiązanie lub inny 
podmiotowy środek dowodowy wykonawca musi dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy. 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt 3, 
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa,  
w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

− sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

− 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. 
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5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby. 

6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w niniejszej SWZ oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy.   

 
XXI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z FORMULARZEM 

OFERTOWYM 
 

1. Dokumenty składane wraz z Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ: 
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2) Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia 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 - 
oświadczenie składane na załączniku nr 2a do SWZ; 

3) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XX ust. 6 pkt 3 SWZ i/lub 
inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy).  

4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, 
o których mowa w powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do 
tych dokumentów. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w powyżej, zamawiający 
może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis stosuje się odpowiednio do osoby 
działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p.  

5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy należy przedłożyć w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo musi być wystawione w sposób określony 
przepisami prawa cywilnego. 

6) Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego 
oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1444 z późn. zm.). 

7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej z którego wynika, które usługi wykonają 
poszczególni wykonawcy – oświadczenie składane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.  

8) Dowód wniesienia wadium formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
poręczeniu udzielanym przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
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dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 299). (Wykonawca składając wadium w pieniądzu nie ma obowiązku 
składania potwierdzenia jego wpłaty).  

 

XXII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - OŚWIADCZENIA 

I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu 
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego 
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ; 

2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

3) Wykazu 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, 
długości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- Załącznik nr 5 do SWZ; Uwaga: Jeżeli 
wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w 
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

4) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do 
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wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ; 

5) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 P.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego tj. w art. 108 ust. 1 Pzp -  Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

 
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p., złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 niniejszego rozdziału, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia z postępowania. 

 Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p. 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się 
ust. 6. 

 
6.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 4 pkt 2 - składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że:  

1) 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. 

7. Dokument, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed ich złożeniem. 

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w ust. 6, 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. 
Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 

9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ), dane umożliwiające dostęp do tych środków w 
oparciu o art. 274 ust. 4 ustawy P.z.p.). 

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

11. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub 
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

12. W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
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dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). 

 

XXIII.   INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale XXII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. W przypadku, gdy oferta wykonawcy wspólnie ubiegającego zostanie najwyżej 
oceniona, każdy z wykonawców składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale XXII ust. 4 pkt 
1-2 SWZ.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p., 
zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XXIV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 
Zamawiający odstąpił od podziału zamówienia na części z uwagi na obawę, że podział taki przełożyłby 
się na nadmierne trudności techniczne, oraz nadmierne koszty wykonania zamówienia, a także 
potrzebę skoordynowania wielu działań różnych projektantów projektujących poszczególne części 
zamówienia – różne branże, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 
Wskazane powody Zamawiający ustalił po uwzględnieniu całokształtu okoliczności związanych z 
przedmiotem zamówienia. 

 
XXV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ, 

MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ 

UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA /ZASADY, MAJĄCE 

ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ 

UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W 

WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI 

 
Nie dotyczy.  
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XXVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJA O 

SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

 
Nie dotyczy. 

 
XXVII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy:  
• przygotowaniu terenu pod budowę; 
• wykonaniu następujących robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: 

• prace murarskie,  

• tynkarskie, 

• glazurnicze, 

• malarskie, 

• stolarskie, 

• zbrojarskie, 

• betonowe i żelbetonowe, 

• dekarskie 
• wykonaniu robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów pod fundamenty, 

oraz niwelacji terenu; 
• pracy operatora koparki przy robotach ziemnych; 
• wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy; 
• wykonaniu instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych; 
• wykonaniu instalacji wod-kan. i sanitarnych; 
• wykonaniu  instalacji grzewczych.  

z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. Wymagane jest, aby umowy o 
pracę były zawarte co najmniej na czas realizacji umowy.  
Wymienione czynności będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku 3 do umowy 
stanowiącej załącznik nr 8  do SWZ  pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, 
które zostały wskazane przez wykonawcę, zwane dalej „pracownikami świadczącymi usługę”. 

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań. 

1) Czynności wymienione w pkt. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku do 
Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, które zostały 
wskazane przez wykonawcę, zwane dalej „pracownikami świadczącymi usługę”. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. 

2) W trakcie realizacji umowy zamawiający ma prawo zażądać od wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, wraz z 
dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
ewidencją czasu pracy, natomiast wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w 
ciągu 7 dni przedstawić je zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja jakiej 
zamawiający ma prawo zażądać od wykonawcy to np. 
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a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).  

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie stosunku o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń,  

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

e) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
stosunku pracy, 

f) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

− Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji.  

 
3) Nieprzedłożenia przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 2 w terminie 30 dni 

od upływu terminu określonego w pkt 2 i 3, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w pkt 1 umowy, 
na podstawie stosunku pracy. 

4) W przypadku powzięcia przez zamawiającego informacji o naruszeniu przez wykonawcę 
zobowiązania określonego w pkt 1, zamawiający może zawiadomić o tym fakcie Państwową 
Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej 
sprawie. Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy 
personel wykonawcy będzie świadczył usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na 
podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 19–4 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2020r.  poz. 1320 z późn. zm.) 

 
XXVIII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 

UST. 2 PKT 2 

 
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia w zakresie określonym w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy 
P.z.p. 

 
XXIX. INFORMACJA O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 

 
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy P.z.p. 
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XXX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, W TYM JEGO KWOTA  

 
1.Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany 
- przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy 00/100).  
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu 
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 
2. ustawy P.z.p. 
3.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:  
1)pieniądzu; 
2)gwarancjach bankowych; 
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 2020 r. poz. 299). 
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego. 
5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, 
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej 
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). (UWAGA! dokument ten należy złożyć w 
odrębnym pliku, aby możliwa była weryfikacja podpisów osób uprawnionych do reprezentowania 
podmiotu udzielającego poręczenia albo gwarancji wadialnej)  
7.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Pałucki Bank Spółdzielczy w 
Wągrowcu Oddział Gołańcz nr rachunku: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 z dopiskiem „Wadium w 
postępowaniu na zadanie: Budowa remizy OSP w Olesznie”. Za skuteczne wniesienie wadium w 
pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na 
koncie Zamawiającego. W przypadku, gdy wadium w pieniądzu wpłynie na konto Zamawiającego po 
upływie terminu składania ofert, oferta zostanie odrzucona (Zamawiający zaleca więc odpowiednio 
wcześniejsze zlecenie przelewu wadium). 
8.Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień 
uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego 
wystawcy. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach określonych w ustawie P.z.p. 
9.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium 
w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 
ust. 1 pkt 14 ustawy P.z.p. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy 
P.z.p. 

 
 

XXXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 214 

UST. 1 PKT 7  

  
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
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XXXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ 

LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 

 
Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy 
P.z.p.. 

 
XXXIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej 
walucie. 

2. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż 
PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na 
PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 
postępowania zamawiający uznaje datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz 
na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem wszczęcia postępowania. 
 

XXXIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

XXXV. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121 

 
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

zadań zgodnie z art. 60 ustawy P.z.p. i art. 121 ustawy P.z.p. 
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani. 

 

XXXVI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWĘ RAMOWĄ 

 
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 

 
XXXVII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 230 

 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

http://www.nbp.pl/
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XXXVIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW 

ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, 
W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93 

 
Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy P.z.p. 

 
XXXIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 
całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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 
2020 r. poz. 299). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział Gołańcz, Nr 
rachunku: 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy wykonawcy. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego.  

7. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie do 
30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez 
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez 
dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

8. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym 
prawem i zawierać w treści zapisu ust. 7. W gwarancji powinny być również wskazane terminy 
związania gwarancją. Dodatkowo w gwarancji powinno znajdować się stwierdzenie, że spory 
mogące z niej wyniknąć podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta 
gwarancji.  Zamawiający nie dopuszcza zapisów w gwarancji narzucających konieczność 
poświadczania notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta podpisów na 
wezwaniu do zapłaty.   

9. Po wykonaniu zamówienia 30% z wniesionego zabezpieczenia będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  
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10. Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z art. 453 ustawy P.z.p. 

 
XL. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA 

DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, 
W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
Informuję, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Gołańcz. Siedzibą 

Administratora Danych jest: 62-130 Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2, tel.: +48 (67)2683312, fax.: +48 
(67)2683312, e-mail: miastoigmina@golancz.pl 

2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez: 
kontakt osobisty w siedzibie Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz– 
pok. nr 12, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb 
postępowania, nazwa i numer zadania znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej 
ustawą P.z.p..   

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 
późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 
października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 246). W przypadku zamówień publicznych finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych okres przechowywania i postępowania z dokumentacją szczegółowo określają 
umowy. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy P.z.p.. 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pani/Pan: 
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

mailto:mail:%20miastoigmina@golancz.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 
ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI I SWZ - INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SWZ STANOWIĄ WZORY 

NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 

 
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania; 
Załącznik nr 2a:  
Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
Załącznik nr 4: Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej o osobistym wykonaniu zamówienia 
przez wykonawcę; 
Załącznik nr 5: Wykaz robót budowlanych; 
Załącznik nr 6: Wykaz osób; 
Załącznik nr 7: Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu składanym na podstawie 
art. 125 ust. 1 PZP;  
Załącznik nr 8: Projekt umowy; 
Załącznik nr 9: Kosztorys ofertowy; 
Załącznik nr 10: STWiOR; 
Załącznik nr 11: Dokumentacja projektowa. 
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Załącznik 1 do SWZ 

Formularz ofertowy 
 
Pełna nazwa wykonawcy …......................................................................................................... 
Adres siedziby wykonawcy 
Kod …………………………..……………............. 
Ulica….................................................... 
Miasto…………………………..………...........… 
Województwo  …………………..………........ 
Nr NIP …................................................ ( w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego 

wykonawcy) 
Nr  REGON…………………..…..………( w przypadku wykonawców wspólnych uzupełnić dla każdego wykonawcy 
Nr konta bankowego …............................................................................... 
Adres konta wykonawcy w systemie …………..….......................................... 
Nr telefonu ….......................................... 
E-mail: ……………………………………. 
Rodzaj wykonawcy: (wybrać odpowiednie poniżej):* 

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 inny rodzaj  
Miasto i Gmina Gołańcz 
reprezentowana przez 

mgr inż. Mieczysława Durskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz 
Adres: ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 62 – 130 Gołańcz 

 
OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania na wykonanie robót budowlanych: 
związanych z zadaniem „Budowa remizy OSP w Olesznie”:  
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), za wynagrodzeniem ryczałtowym…………….………….…….zł (netto)+……..…..% 
podatku VAT, tj. ogółem ……………..………. zł brutto  
(słownie zł:…………………………………………………………………..…………………………) 
 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Rozdziale VI 
SWZ. 

2. Oświadczamy że udzielamy zamawiającemu …….. miesięcznej*) gwarancji na 
przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w 
niej wymaganiami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w SWZ. 
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5. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać: 

 sami 

 siłami podwykonawcy: 

• Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca: …………………… 

• nazwa  podwykonawcy/ ów …………………..……………………….  
6. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 

98 ustawy P.z.p., na następujący rachunek: ……………...........................………………………..   
Przekazujemy dane gwaranta ( nazwa, adres, email), na który zamawiający przekaże 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu 
wadium:……………………………..........................................................................................… 

7. Oświadczamy, że zawarty w SWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że oferujemy zamawiającemu okres płatności do 30 dni od złożonej 
faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach:  .................................................................. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.  
UWAGA: 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 ww. oświadczenia wykonawca nie składa - wówczas należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie. 

*) gwarancja od 36 miesięcy – kryterium oceny ofert  
 

 Wykonawca wskazuje, wyłącznie do celów statystycznych, czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim 
przedsiębiorstwem. I tak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców: 
1)mikroprzedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 
warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 
2)mały przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 
warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą 
3)Średni przedsiębiorca – to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 
warunki: a)zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b)osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 
oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro, i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym 
przedsiębiorcą. 
4) jednoosobowa działalność gospodarcza - zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły 
5) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej- osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca 
przedsiębiorcą 
Uwaga: Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (notyfikowane jako 
dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………… 
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Załącznik NR 2 do SWZ3 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania 

 
 

……………….…………. 
(miejscowość, data) 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Budowa remizy OSP w Olesznie” 

 
 

działając w imieniu wykonawcy: …………………………..............................… 
                                                              (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 
PKT 1. 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania w 
zakresie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p.  
 
PKT 2. 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy P.z.p. (podać mającą 
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 
1 pkt 4 ustawy P.z.p.).   

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 
2 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: …………………… (opisać) 
 
PKT 3. 

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
* W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w którym potwierdza jego/ich spełnianie. Zamawiający w tym 
przypadku dopuszcza zastosowanie w PKT 3. skreślenia przez wykonawcę odpowiedniego podpunktu, w zakresie którego dany 
wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

PKT 4. 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
..………………… w następującym zakresie: …………………… 

 
3   Załącznik nr 2 do SWZ składa Wykonawca oraz jeżeli dotyczy, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. 
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(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
PKT 5. 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚĆI PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę / nie wyraża (-ją) zgody** na to, aby 
Zamawiający uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ na potrzeby niniejszego postępowania w zakresie 
podstawy wykluczenia o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p.. W przypadku 
wyrażenia zgody dokumenty te pobrać można pod adresami: 

 https://ems.ms.gov.pl/ 

 https://prod.ceidg.gov.pl;  
 

W przypadku, gdy dokumenty te dostępne są pod innymi adresami niż powyżej podać 
należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji, identyfikator wydruku: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………........................................................................................................ 
 

 
  

https://ems.ms.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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Załącznik NR 2a do SWZ4 

 

 

Oświadczenie wykonawcy, dotyczące podstaw wykluczenia 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. 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

Budowa remizy OSP w Olesznie 

 

 

działając w imieniu wykonawcy:…………………………… 

 (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY* 

 

 

 Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania 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 

 

 Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt …..( podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w pkt 1, pkt 2, pkt 3.)  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

 

* wybrać odpowiednie 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Załącznik nr 2a do SWZ składa Wykonawca oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot/-ty udostępniający/-ce swoje zasoby. 
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Załącznik NR 3 do SWZ 
 

Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Budowa remizy OSP w Olesznie” 

 
 

Działając w imieniu wykonawcy: ...............................................................………………………… 
                                                                                                                     (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

Informuję, że*: 
     nie należę 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) co wykonawcy, którzy również 
złożyli oferty w powyższym postępowaniu. 
 

     należę 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), co wykonawca/y 
……………………………….…………. (nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we 
wskazanym powyżej postępowaniu.  
Jednocześnie wykazuję, iż złożona oferta została przygotowana niezależnie od oferty 
wskazanego powyżej wykonawcy: …………………………………… (wypełnić) 
 
 

*Zaznaczyć odpowiednie. 
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Załącznik NR 4 do SWZ 
 

 

Oświadczenie konsorcjum/ spółki cywilnej o osobistym wykonaniu zamówienia przez 
wykonawcę 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Budowa remizy OSP w Olesznie” 

 
 

Działając w imieniu wykonawcy: ...............................................................………………………… 
                                                                                                                     (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 
Oświadczam, że wskazane poniżej roboty budowlane, dostawy lub usługi (wybrać 

stosowne) wykonają poszczególni wykonawcy: 
 
 

1. ( Nazwa danego wykonawcy)……...............................................................………………..  
 
Zakres zamówienia robót budowalnych, usług, dostaw (wybrać stosowne), który będzie 
wykonywać wskazany wykonawca:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ( Nazwa danego wykonawcy)……………………….. 
 
Zakres zamówienia robót budowalnych, usług, dostaw (wybrać stosowne), który będzie 
wykonywać wskazany wykonawca:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik NR 5 do SWZ 
 

 

Wykaz robót budowlanych 

Nazwa zadania: Budowa remizy OSP w Olesznie 

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

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 
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, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
inne odpowiednie dokumenty. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lp. Nazwa zadania 
Zakres i rodzaj 

zamówienia oraz 
wartość 

Data i miejsce 
wykonania 

zamówienia 
(dd-mm-rr) 

Zamawiający 

01 02 03 04 05 

1.     

2.     
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Załącznik NR 6 do SWZ 
 

Wykaz osób 
Nazwa zadania: Budowa remizy OSP w Olesznie 

 
 
 
.................................................. 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 
 Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień (ograniczenia/bez ograniczeń), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Informacja na temat 

kwalifikacji zawodowych  
i uprawnień, wykształcenia 

Zakres  
wykonywanych 

czynności 

Podstawa 
dysponowania  

01 02 03 04 05 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Załącznik NR 7 do SWZ 

 

 

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

wskazanych przez zamawiającego 

 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

 

Budowa remizy OSP w Olesznie 

 

 

działając w imieniu wykonawcy: ……...............................................……………………… 

                                                                         (podać nazwę i adres wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy P.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6  ustawy Pzp, na moment składania niniejszego oświadczenia są aktualne. 
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Załącznik nr 8 
 

CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY 
 

Umowa o roboty budowlane nr ZP.272................ 
W dniu …………….…..…. r. w ………… pomiędzy ……………………… 
(NIP: ………….; REGON ………….) z siedzibą w ……………., przy ul. ……………., zwaną w tekście 
Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

……………………… - ……………………………. 

a:  
………………………..…………………………………………………………………………………. 
(NIP: ..............................,REGON: …………………….) z siedzibą  
w ………..………............................................................………………………… wpisaną/ym do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG, zwanym w tekście 
Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

2. ……………………………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia 
postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2022 poz. 1710) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - zwane 

dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest Budowa remizy OSP w Olesznie zgodnie 
z dokumentacją projektową, STWiOR, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie 
zgodny z dokumentacją, o której mowa powyżej oraz z umową i będzie odpowiadać potrzebom, 
dla których jest przewidziany. 

3. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia będą nadzorowane przez osoby posiadające 
wymagane uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną 
bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości użytych 
materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa. 

6. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) specyfikacja warunków zamówienia, 
4) STWiOR.  
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TERMIN REALIZACJI 
§ 2 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy w następujących terminach: 

1)zakończenie I etapu robót w ciągu 7 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy; 

2)zakończenie II etapu robót w ciągu 13 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy; 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastąpi na podstawie 

protokołu końcowego odbioru robót oraz decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
4. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się, potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru wpis, dokonany przez Kierownika budowy do dziennika budowy, o zakończeniu 
realizacji zadania. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie wnosi do niej 
uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie opisane dokumentacją projektową prace, 
niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w 
opisie przedmiotu zamówienia, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
projektem budowlanym. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 
przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji zamawiającemu protokołem 
określonym w § 2 ust. 3. 

6. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych. 

7. Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe będą rozliczane na podstawie katalogów nakładów 
rzeczowych w oparciu o średnie wskaźniki cenotwórcze publikowane w wydawnictwie branżowym 
Sekocenbud lub Eurocenbud, dla województwa wielkopolskiego aktualnych w kwartale 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

8. Skutki poleceń o których mowa w ust. 6, wydanych przez Zamawiającego, mogą stanowić 
podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 
ust. 1 niniejszego dokumentu o czas niezbędny do wykonania rozwiązań zamiennych. 

9. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-
finansowy (w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej). 

10. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji 

Umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w Umowie. 

Wszelkie uzgodnienia, powiadomienia oraz oświadczenia dotyczące realizacji Umowy powinny być 

kierowane w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy 

czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony w formie pisemnej druga strona udzieli 

odpowiedzi również w formie pisemnej. 
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§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 

2, 
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej określającej zamówienie, 
3) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, 
4) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 11, 
5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) terminowego wykonania przedmiotu umowy; 
2) zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt terenu 

budowy oraz podjęcia niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi przez osoby 
nieuprawnione; 

3) utrzymania należytego stanu i porządku na terenie budowy oraz terenach przyległych; 
4) zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu terenu budowy; 
5) zapewnienia, żeby kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na 

terenie budowy; 
6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczególności Kierownika budowy). 
7) zgłaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu  

i zanikających. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia 
robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

8) poniesienia kosztów gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadów 
niebezpiecznych; 

9) stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i 
wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych; 

10) skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, operatów geodezyjnych, świadectw 
jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z 
obowiązującymi normami albo aprobatą techniczną, kart gwarancyjnych, schematów, 
instrukcji obsługi i eksploatacji oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed 
zgłoszeniem robót do odbioru  -3 egz. + wersja elektroniczna; 

11) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstępujących 
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas 
wykonywania robót (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-białej kopii projektu) -
3 egz. + wersja elektroniczna; 

12) wykonania dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w 
stosunku do projektu budowlanego – 3 egz. + wersja elektroniczna; 

13) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru; 

14) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
p. poż. i ochrony środowiska; 

15) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz właściwego 
zagospodarowania terenów przyległych przed zgłoszeniem robót do odbioru; 

16) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej przez cały okres trwania umowy; 
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17) sporządzenia Programów naprawczych w przypadku wystąpienia nienależytego wykonywania 
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu; 

18) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych 
podczas przeglądu przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację części lub 
całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub 
okoliczności.  

4. W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwiązań zamiennych, Wykonawca 
zobowiązany jest, na własny koszt, do opracowania szczegółowych projektów wykonawczych i 
technologicznych, uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, w tym autora 
projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

UBEZPIECZENIE 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczenia budowy – ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej) dla zadania pn. „Budowa remizy OSP w Olesznie” spełniającą 
poniższe warunki: 
1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, podwykonawcy oraz pozostałe firmy formalnie 

zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw 
i interesów związanych z udziałem w tym kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem zakresu oraz 
wyłączeń uzgodnionych w polisie. 

2) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczęcia robót budowlano 
– montażowych lub przekazania placu budowy (w zależności od momentu, który nastąpi 
wcześniej) do daty przejęcia zakończonej inwestycji przez Zamawiającego. 

3) Suma ubezpieczenia dla robót budowlano-montażowych, w tym urządzenia, materiały, 
robocizna – pełna wartość brutto kontraktu. 

4) Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (sekcja II): nie mniejsza niż 
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmuje 
odpowiedzialność cywilną deliktową osób objętych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub 
w mieniu, powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlano-montażowych objętych 
niniejszą Umową. 

2. Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie 
w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie 
interesów Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, 
udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty 
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

4. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Wykonawca, najpóźniej 
w dniu podpisania umowy przedłoży polisę ubezpieczenia budowy - sekcja II – ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej) zgodną z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem 
opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej. 

5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej 
umowy Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę 
oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). W przypadku nieprzedłożenia umowy 
ubezpieczenia (polisy), o której mowa w zdaniu 1, Zamawiający uprawniony jest do jest do 
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było 
możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 
Budowa remizy OSP w Olesznie 

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
43 | S t r o n a  

 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 lub § 17 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo jeśli 
nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z 
przedłużonego terminu realizacji umowy. 

REALIZACJA 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 
własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z 
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz powinny odpowiadać 
co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). Wszystkie użyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 
normom i zaleceniom branżowym oraz posiadać znak CE. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
wyrobów budowlanych dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

4. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych robót lub 
materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub 
cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia 
bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy 
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego. 

6. Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania 
i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach robót, np. robót rozbiórkowych, 
ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

 
ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

2) Siłami podwykonawców TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

a) Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie .................................................... 
.......................................................................................................................................... 

b) Nazwa firmy podwykonawcy/ów....................................................................................... 

c) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie). 

2. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o 
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do 
sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich 
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koordynacji. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 
zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 
do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia 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 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po 
jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia  

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy; 

d) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub 
uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią; 

e) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi 
podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody 
wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

f) będzie zawierała postanowienia uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego; 

g) będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia; 

h) będzie zawierała postanowienia uzależniające zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy, której przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy  
o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy 
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę 
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 
aneksów do umów z podwykonawcami. 

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 
Wykonawcę. 

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za 
zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób mniej dla niego korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

18. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia niesprzeczne z 
postanowieniami niniejszej umowy dotyczące: 

a) Określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało 
udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i 
wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo 
powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi 
z nich; 

b) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

c) terminów realizacji, które będą zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 3 ust. 9 umowy, 

d) terminów i zasad dokonywania odbiorów, 

e) wynagrodzenia i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono 
wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy 
od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy), 

f) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

g) obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących roboty 
ogólnobudowlane tj.  przygotowaniu terenu pod budowę; 

• wykonaniu następujących robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: prace 

murarskie, tynkarskie, glazurnicze, malarskie, stolarskie, zbrojarskie, betonowe i 

żelbetonowe, dekarskie; 
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• wykonaniu robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów pod fundamenty, 

oraz niwelacji terenu; 

• pracy operatora koparki przy robotach ziemnych; 

• wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów 

budowlanych, ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy; 

• wykonaniu instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych; 

• wykonaniu instalacji wod-kan. i sanitarnych; 

• wykonaniu  instalacji grzewczych.  

19. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we 
własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

20. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.  

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, 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. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać 
się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22, w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

26.Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 
których mowa w ust. 25, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
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temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 
brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje 
się odpowiednio. 

28. Powyższego ust. 27 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 
zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych 
podwykonawców (UWAGA: chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia 
podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 i 6 ustawy 
Pzp). 

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót budowlanych 
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ustępu od 1 do 27 stosuje się 
odpowiednio. 

30. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami własnymi ust. 
od 2 do 29 nie będzie miał zastosowania. 

31. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 
ofertowego brutto, tj. kwotę…………….zł, w formie ……………………….................................................... 

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone Wykonawcy 70 
% wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 
ust.2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane świadczenia.  

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w 
terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. 
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WYNAGRODZENIE UMOWNE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w 
specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia w 
cenie: netto ................. zł, VAT wg obowiązującej stawki (…%) w wysokości.…………………. zł, 
brutto…………….. zł.  

2. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową i SWZ wynagrodzenie nie przysługuje. 

3. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 
ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 
wykonania prawidłowej wyceny zamówienia. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie jednej faktury 
częściowej i faktury końcowej wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru 
częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2 i 3 umowy, podpisanych 
przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 
1) 1 faktura częściowa po częściowym wykonaniu odpowiedniej wielkości prac (zgodnie z 

przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym dla Etapu I), w 
wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1 umowy. Podstawą do 
wystawienia faktury częściowej będzie zakończenie odpowiadającej fakturze części robót  oraz 
częściowy protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez strony. Termin wykonania robót 
– 7 miesięcy od podpisania umowy. 

2) faktura końcowa - podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zakończenie robót oraz 
końcowy protokół odbioru bez zastrzeżeń podpisany przez strony oraz przedłożenie 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Faktura wystawiana jest na kwotę 
ustaloną w umowie, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury 
częściowej. Termin zakończenia robót to 13 miesięcy od podpisania umowy. 

6.  Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, udzielonej 

Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w 

całości nastąpi po jej wykonaniu, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego 

Inwestycji. 

  

KARY UMOWNE 

§ 10 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów 
określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 
9 ust. 1 umowy za każdy dzień licząc od dnia określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy, 

b) za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,1% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 
wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę, 
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c) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
wysokości 0,1% wartości umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy 
taki przypadek, 

d) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy, 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego 
w § 9 ust. 1 umowy, 

f) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia, w wysokości 0,3% wartości robót ujętych w tej umowie,  

g) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady lub w 
okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy 
za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,  

h) za zwłokę w przekazaniu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 19 ust. 4 i 5 
umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki  i za każdy taki przypadek,  

i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych 
w § 19 ust.1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy za każdy 
taki przypadek, 

j) za naruszenie na terenie budowy przepisów bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem 
do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) w wysokości 3.000,00 zł, za każde zgłoszone naruszenie, 

k) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy; 

l)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 
5 Pzp, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub 
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
lub przerwy, 

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem z wszystkich 
tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 
ust. 1. 

6. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o 
ile zdarzenie, w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

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

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy. 

3. Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 

których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. W 

razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej 

rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wpisem do dziennika 

budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać 

będą Wykonawcę. 

4. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym 
wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca 
skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego 
umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, 
sprawdzeń i odbiorów, dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia 
Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego 
wykonania. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 3 o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

6. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 5 umowy zostanie spisany stosowny protokół, 
zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych, od daty zgłoszenia przez wykonawcę potrzeby w tym 
zakresie, zgodnie z ust. 3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone 
w dzienniku budowy. 

8. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca od daty zgłoszenia gotowości do odbioru nie pozostaje 
w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, 
przy udziale których wykonywał przedmiot umowy. 

10. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) wymagane oświadczenia; 

2) kompletną dokumentację powykonawczą; 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) potwierdzające, że 
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
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11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nieistotne Zamawiający odbierze Przedmiot umowy wskazując na wady w 
protokole i termin ich usunięcia (zachowując prawo do wykonawstwa zastępczego oraz kar 
umownych), 

2) jeżeli wady będą istotne, to jest będą uniemożliwiać lub znacznie utrudniać użytkowanie 
Przedmiotu umowy  zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru 
Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie 
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko 
Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania 
zgody sądu. 

12. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

15. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego na placu budowy są branżowi Inspektorzy Nadzoru.  

16. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy: 

Imię i nazwisko: ..............................Tel.: .............................. e-mail: .................................... 

17. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia 
będzie............................................................................……………………………………… 

18. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest 
......................................................., tel.: ........................................., kom: .................................... 
e-mail: .................................................... 

19. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 
nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

20. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

21. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

22. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 
kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji przetargowej. 
Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 
potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego. 

23. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy 
wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają 
z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

24. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający dopuszcza wysyłanie 
korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną  

GWARANCJA 
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§ 12 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w 
Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego 
będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres.......... miesięcy 
(min. 36) licząc od daty odbioru końcowego robót i zapewnia o jego prawidłowym 
funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2022 poz. 1360) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi na okres gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i 
wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Termin 
usunięcia usterek może być wydłużony przez Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. 
Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem lub e-mailem. 
Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie 
nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 
Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu 
gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez podwykonawców. 

7. Wykonawca, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, udziela gwarancji 
jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem 
od umowy. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną (1) fakturą 
częściową zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 pkt 1, która wystawiana będzie po wykonaniu części umowy 
(I Etapu), po zakończeniu częściowego odbioru robót i fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze 
końcowym przedmiotu umowy. 

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej oraz faktury końcowej za wykonanie 
przedmiotu umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego lub 
końcowego robót. 

3. Wartość ostatniej części wynagrodzenia – faktury końcowej będzie stanowić kwotę ustaloną w § 9 
ust. 1 umowy, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury częściowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 5 dni od daty podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywołaniem 
numeru umowy).  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego 
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia 
przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę 
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należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Z przedłożonych dokumentów 
(oświadczeń, dowodów zapłaty) powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca przekazał 
Podwykonawcy wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo.      

6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 5 zwalnia Zamawiającego z zapłaty 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. 
Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 
obciążają Wykonawcę. 

7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej 
umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców.  

§ 14 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także 
za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT.  

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest 
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników 
VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę 
nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do 
wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

§ 15 

1. Termin płatności faktury: do 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
podpisanym protokołem odbioru robót, z uwzględnieniem § 9 ust 6. 

2. Za moment zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

ZMIANA UMOWY 

§ 16 

1. Zmiana umowy może nastąpić: 

1) w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których 
będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 
umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie 
temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu). 
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Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska 
pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające 
prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych 
nakładów. O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz) lub zjawiska uznanego 
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo weryfikacji 
ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie 
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), 
w szczególności średniej temperatury dobowej. 

b) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie 
energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i 
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska 
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia 
nie można było im zapobiec 

c) z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania 
zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

d) wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności: 
wstrzymania robót przez Zamawiającego, w szczególności z uwagi na potrzebę 
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robót objętych Umową) 
osób, sprzętu, urządzeń i innych materiałów, w tym materiałów budowlanych należących 
do dowolnie wskazanego przez Zamawiającego podmiotu, brak dostępu do mediów 
niezawiniony przez Wykonawcę (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy 
innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy), wystąpienie 
okoliczności których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej 
staranności 

e) gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje 
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

g) jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

h) wystąpią zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi, 
terenowymi w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne 
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, których to lokalizacja uniemożliwia 
prowadzenie robót; 

2) W zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w 
przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane. 

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany umowy, w zakresie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z §161 umowy.  

4) Zamawiający przewiduje dokonanie zmiany również w następujących sytuacjach: 
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a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w szczególności 
z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na fakt, iż ich 
wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tego zamówienia. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy 
czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. Pomniejszenie wynagrodzenia, 
o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego zamawiający 
ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego wynagrodzenia w oparciu o opinię 
biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, jeżeli pomniejszenie zakresu Umowy 
nie będzie możliwe na podstawie wytycznych, o których mowa wyżej;  

b) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu prac) 
podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji przez 
Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej części 
zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia po 
wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana niewymagająca sporządzania 
aneksu), 

d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 
Wykonawcę w ofercie (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się 
na zasadach określonych w art.  118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia powyższe 
warunki udział u w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, za 
zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania. 
(zmiana niewymagająca sporządzania aneksu); 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) zmiana warunków płatności w przypadku zmiany zasad obowiązujących w ramach 
dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, udzielonej Zamawiającemu, np. poprzez wprowadzenie dodatkowych 
płatności częściowych. 

5) Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 
wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).  

6) Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także 
zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń. Jeżeli 
strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na 
takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

7) Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a 
także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na 
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność 
przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany 
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności 
świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą 
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

8) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
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a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

9) Jeżeli zabezpieczenie wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż pieniądz, w 
przypadku zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót, przed 
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy, uwzględniające wprowadzoną zmianę. 

2. Zamawiający zastrzega, iż jeśli w wyniku wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w § 16 
dojdzie do ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, minimalna wartość lub 
wielkość świadczenia stron wynosi 70 % jego wartości.  

 
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

§ 161 

1. Zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Waloryzacji podlega jedynie część wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za 

niezrealizowaną część zamówienia). 

3. Wynagrodzenie może podlegać waloryzacji raz na pół roku, począwszy od 7 miesiąca licząc od dnia 

zawarcia Umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z 

niniejszego ustępu, osiągnie limit +/- 2% wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

4. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźniki wzrostu lub spadku przeciętnego 

wynagrodzenia (w gospodarce narodowej – ogółem) ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (GUS) w Biuletynie Statystycznych GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 291 z późn. zm.).  

5. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 2% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszym 

Podwykonawcom, z którymi umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w zakresie w 

jakim świadczą oni prace w ramach niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę 

koszty: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wprowadzonej 

odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z 

wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto; 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 7. 

9. W przypadku zmian określonych w ust. 7 pkt 2, 3 i 4, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego 

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w 

jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

10. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 1, wartość brutto niefakturowanej części 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

13. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na 

rzecz Zamawiającego. 

 
§ 17 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie 
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w 
przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację 
zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19 lub 
innego zagrożenia epidemiologicznego. 

2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 
może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa 
w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem 
epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie 
zostało zagrożone przez COVID-19,  zwolnienie od wykonywania pracy z powodu 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo 
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub 
niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu 
rozprzestrzeniania się COVID-19. 
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2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 
11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów produktu 
lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

6) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy; 

7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

2a. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub 
oświadczenia tych wykonawców. 

3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy. 

4. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których mowa 
w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany 
umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 
w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z 
wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

6. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 
lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków 
związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

7. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

8. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-
19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, 
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 
wzajemnych świadczeń  
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9. W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną 
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę 
łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez 
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z 
innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

11. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg 
terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni. 

12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w 
okresie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z 
zabezpieczenia, o którym mowa w tym ustępie, o ile wykonawca, na 14 dni przed upływem 
ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe 
zabezpieczenie, którego warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

13. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w 
okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19. 

14. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 10-13, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

§ 18 

1. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy w przypadkach opisanych w §16, 
§161 i §17, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 
żądania takiej zmiany. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż 
w terminie 21 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 
zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

5. W terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.1 wraz z informacją 
uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do 
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem. 
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6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 
zmiany umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY 

§ 19 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osoby wykonującej wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy: - tj. prace 
fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 
Podwykonawcę – polegające na:  
a) przygotowaniu terenu pod budowę; 
b) wykonaniu następujących robót ogólnobudowlanych oraz wykończeniowych: 

• prace murarskie,  

• tynkarskie, 

• glazurnicze, 

• malarskie, 

• stolarskie, 

• zbrojarskie, 

• betonowe i żelbetonowe, 

• dekarskie 
c) wykonaniu robót ziemnych polegających na wykonaniu wykopów pod fundamenty, oraz niwelacji 

terenu; 
d) pracy operatora koparki przy robotach ziemnych; 
e) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiałów budowlanych, 

ręczne wykopy, sprzątanie terenu budowy; 
f) wykonaniu instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych; 
g) wykonaniu instalacji wod-kan. i sanitarnych; 
h) wykonaniu  instalacji grzewczych  
z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji.  

2. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie stosunku pracy nowych 
pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy 
pracowników.  

3. Czynności wymienione w ust. 1 będą świadczone przez osoby wymienione w załączniku nr 3 do 
Umowy pn. „Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, które zostały wskazane 
przez Wykonawcę, zwane dalej „Pracownikami świadczącymi roboty budowlane”. Wykonawca 
zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, wraz z dowodami 
potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu 
pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni 
przedstawić je Zamawiającemu. Wymieniona powyżej dokumentacja jakiej Zamawiający ma 
prawo zażądać od Wykonawcy to np. 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów potwierdzających stosunek pracy  osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy wskazane w ust. 5  (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony).  
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2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

4) oświadczenia zatrudnianego pracownika; 

5) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnienia pracownika na podstawie 
stosunku pracy 

6) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

7) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy potwierdzającej stosunek pracy, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

− Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko nie podlegają anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów o których mowa w 
ust. 1. 

6. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie 30 dni od 
upływu terminu określonego w ust. 4 i 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia Pracowników świadczących czynności wymienione w ust. 1 umowy, na podstawie 
umowy o pracę. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązania określonego w ust. 1, Zamawiający może zawiadomić o tym fakcie Państwową 
Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 
Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy personel Wykonawcy 
będzie świadczył usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 20 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 21 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
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od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu 
rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust.1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 
14 dni, 

4) jeżeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie okoliczności 
określonych w dokumentach zamówienia,  

5) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwłoka przekracza 21 dni, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru, 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury i 
załączonego do niej protokołu odbioru wykonanych robót w terminie 60 dni od upływu terminu 
płatności, z wyjątkiem dokonanych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub 
kar umownych. 

4) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej 
niż 21 dni. 

5) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę odstąpienia jednak nie później, niż w terminie określonym w § 2 ust. 1. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno 
zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt 1 w wyznaczonym 
terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez Zamawiającego 
bez udziału Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzenia 
inwentaryzacji; 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt 1 i 2 stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń; 

4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od umowy; 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 
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6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
za które Wykonawca nie odpowiada; 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące do niego materiały i 
urządzenia; 

8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu uporządkowany 
teren budowy; 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach 
opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 5 pkt 5 niniejszego 
paragrafu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 22 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 
zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

 

§23 
Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie ewentualne spory, które powstaną na tle realizacji 

umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze polubownej. 

2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykonawcą: 

1) o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze 

stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o 

przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2) Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp. 

3. W przypadku braku rozwiązań polubownych w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia problemu, 

Strona niezadowolona, upoważniona będzie wystąpić na drogę sądową. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 24 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§ 25 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest 
Małgorzata Kollas Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gołańcz dostępnym pod adresem strony 
internetowej www.bip.golancz.pl Administrator Danych umożliwia spełnienie praw wynikających 
z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego "RODO") - tj. prawo dostępu, sprostowania, 
zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, 
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do 
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach prosimy 
kierować do siedziby administratora danych. 

§ 26 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 
Załączniki do umowy: 

1. Specyfikacja warunków zamówienia  

2. Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SWZ 

3. Wykaz Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie stosunku pracy;  

4. Opłacona polisa OC 

 

Podpisy stron: 

YKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

           

 

          Kontrasygnata: 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

.................................................. 
/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. 

 

Lp. Imię  
i Nazwisko 

Zajmowane 
stanowisko 

Rodzaj 
wykonywanych 

czynności 

Data 
zatrudnienia 

Czas trwania umowy (np. 
data końcowa umowy, 

umowa na czas 
nieokreślony) 

Wymiar 
czasu 
pracy 

1. 
      

 

2. 
      

 

3. 
      

 

4. 
      

 

5. 
      

 

 

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
zatrudniania na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności określone w SWZ cz.I. w Rozdziale XXVII.  

 

UWAGA 2: wypełniony wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić w dniu podpisania umowy. 

 

Miejscowość: ........................................................, data: ………………... 2022 r. 

 

......................................................................... 
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podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
 do reprezentowania wykonawcy 
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