
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - ZP.271.2.2023  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie  
inwestycyjne: „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny   wraz z dostawą wyposażenia.”                                            

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

do postępowania prowadzonego w TRYBIE PODSTAWOWYM – WARIANT 1 
o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 130 000,00 zł i poniżej progu unijnego  

 
 

prowadzonego pod nazwą: 
 

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego bu-
dynku remizy OSP Dzianisz Dolny                                                         

wraz z dostawą wyposażenia. 
 

 
 
Zamawiający: 

GMINA KOŚCIELISKO 
ul. Nędzy Kubińca 101 
34-511 Kościelisko 
NIP: 736-169-94-56 
REGON: 491892305 
www.gminakoscielisko.pl 
przetargi@gminakoscielisko.pl 
godz. urzędowania:  pon. 900 – 1700 

wt – pt 800 -1600 
  
 
 
 
 
 
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko 

 
 

Kościelisko, styczeń 2023 roku 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

GMINA KOŚCIELISKO 
ul. Nędzy Kubińca 101 
34-511 Kościelisko 
NIP: 736-169-94-56 
REGON: 491892305 
www.gminakoscielisko.pl 
przetargi@gminakoscielisko.pl 
tel. 182023400 
godz. urzędowania:  pon. 900 – 1700 

  wt – pt 800 -1600 

adres e-mail: przetargi@gminakoscielisko.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty 
związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z dnia 4 maja 2016 roku, str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kościelisko, ul. Nędzy- Kubińca 101, 34-511 Ko-
ścielisko, tel. 18 20 23 400, e-mail: gmina@gminakoscielisko.pl 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-
mail: prawnicy@gminakoscielisko.pl, tel. 18 20 23 400. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie do-
kumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-
mogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzo-
wany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przy-

padku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego 
wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 
udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naru-
szać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych oso-
bowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub kon-
kursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod-

stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
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10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarza-
nie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocja-
cji.  

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

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości 
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wy-
konawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub pod-
wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywa-
niu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 roku poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: organizacja i realizacja robót bu-
dowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewi-
dzianych w dokumentacji - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budo-
wie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektan-
tów. 

1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kon-
trolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wy-
mogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 
punkcie 9 Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-

mogów,  
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane przez zamawiającego z 
poniżej wymienionych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wska-
zane w punkcie 9. czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu skła-
dającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwyko-
nawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-
nawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z do-
kumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracow-
nika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwyko-
nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pra-
cowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.  

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9. czynności zamawiający prze-
widuje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wy-
znaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwyko-
nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w punkcie 9. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy.  

Uwaga !!! 
              Wymogi opisane w pkt. 9 niniejszej znajdują odniesienie także do dalszych podwykonawców. 

10.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia – przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebu-
dowie, nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą 
wyposażenia. 

             Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Wykonanie robót budowlanych, w tym: 
 zabezpieczenie placu budowy 
 roboty rozbiórkowe  
 roboty ziemne 
 stan surowy 
 więźba dachowa i pokrycie dachowe 
 izolacje stropu i stropodachu 
 stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 
 wyprawa elewacyjna i roboty tynkarskie 
 posadzki i podłogi 
 okładziny ścienne, powłoki malarskie wewnętrzna 
 winda 
 balustrady schodowe wewnętrzne  
 podesty i schody zewnętrzne 
 zagospodarowanie wokół budynku 
 roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (wodno- kanalizacyjne, CO, wentylacja, 

klimatyzacja, przyłącz, elektryczna, system powiadamiania, monitoring, nagłośnienie, in-
stalacja TV, wideodomofon, odgromowa) 

 budowa zbiornika na ścieki 
 mur oporowy  
 odwodnienie liniowe 
 zewnętrzne czujki płomienia 
 wykonanie pozostałych robót i czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użyt-

kowanie obiektu  
 przeszkolenie wskazanych osób z obsługi i konserwacji montowanych systemów i urzą-

dzeń 
podstawowe parametry obiektu: 

powierzchnia zabudowy = 248,46 m2 

powierzchnia całkowita  = 919,67 m2 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - ZP.271.2.2023 

powierzchnia użytkowa   = 564.70 m3 
kubatura                            = 3315,15 m3 

szerokość                          = 13,98 m 
długość                         = 17,40 m 
wysokość do kalenicy     = 15.72 m 
liczba kondygnacji          = 4 

  
b) dostawę i montaż wyposażenia  

meble, urządzenia AGD, naczynia i sztućce, sprzęt do utrzymania czystości, podajniki łazien-
kowe, sprzęt komputerowy, tablica informacyjna dot. dofinansowania inwestycji, napis na 
elewacji oraz przeszkolenie wskazanych osób z obsługi i konserwacji dostarczonego wypo-
sażenia 

 
c) kompleksową obsługę inwestycji w zakresie formalnym - zgłoszenie rozpoczęcia robót, wy-

magane powiadomienia instytucji uzgadniających projekt oraz sporządzenie dokumentacji 
powykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

UWAGI: 
 Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót ujęty został w załączniku nr 10 do SWZ – doku-

mentacja – (szczegółowy OPZ i wykaz wyposażenia, projekty budowlane i techniczne, STWiORB, 
portfolio, wizualizacje, uzgodnienia i decyzje, przedmiary robót,) 

 Dokumentacja w wersji papierowej znajduje się do wglądu w siedzibie Gminy, 34-511 Kościelisko 
ul. Nędzy- Kubińca 101, pokój nr 113 w godzinach pracy Urzędu 

 Podstawą do obliczenia „ceny” jest dołączona do specyfikacji dokumentacja: projekt budow-
lany i techniczny; STWiORB, portfolio, wizualizacje, szczegółowy OPZ i wykaz wyposażenia.  

 Zamawiający informuje, iż załączony do SWZ przedmiar robót ma zobrazować skalę roboty bu-
dowlanej, wobec czego przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, 
który służy przede wszystkim jako pomoc do czynności skalkulowania kosztów realizacji zada-
nia. 

2. Warunki realizacji zamówienia:  
1) Zamawiający ma prawo do zakwalifikowania materiałów/urządzeń pochodzących z rozbiórki 

do wykorzystania na własne potrzeby, w takim wypadku wykonawca ponosi koszty transportu 
tych materiałów z załadunkiem i wyładunkiem) na miejsca wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 5 km od placu budowy. 

2) Wszystkie roboty należy wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu zamierzonemu przez 
Zamawiającego oraz w sposób zapewniający dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac zgodnie z: 
a) dokumentacją projektową i opz 
b) obowiązującymi normami 
c) sztuką budowlaną 
d) poleceniami nadzoru inwestorskiego 
e) kosztorysem ofertowym 

4) Zamawiający zainteresowany jest wyłącznie kompleksowym wykonaniem robót. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-
teriałów na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

6) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę kontraktową. 

7) Wykonawca na własny koszt oprowadza potrzebne do realizacji media w tym energię elek-
tryczną i wodę. 

8) Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidło-
wego przygotowania oferty oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz 
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 
Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości 
SWZ po upływie terminu na wniesienie odwołania. 

3. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV). 
45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45262700-8 przebudowa budynków 
45262800-9 rozbudowa budynków 
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne 
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne  
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45320000-6 roboty izolacyjne 
45330000-9 roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne 
45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45321000-3 izolacja cieplna 
45324000-4 roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45420000-7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie 
45313000-4 instalowanie wind i ruchomych schodów 
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
30213100-6 komputery przenośne 
42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 
32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
32323500-8 urządzenia do nadzoru wideo 
39100000-3 meble 
39136000-4 wieszaki na odzież 
39150000-8 różne meble i wyposażenie 
44410000-7 artykuły łazienkowe i kuchenne 
39221200-9 zastawa stołowa 
39221180-2 naczynia do gotowania 
39713210-8 pralki i suszarki 
 

4. Znaki towarowe i ich równoważność. 
1) Oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia ma odpowiadać wymogom określonym                     

w SWZ. 
2) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie 

zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w SWZ i w załącznikach do SWZ 
(opisanych przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia) pod warunkiem, że 
będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. 

3) Materiały i rozwiązania techniczne równoważne: Jeżeli dokumentacja wskazuje w odniesieniu do 
materiałów i urządzeń znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, 
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wskazane w dokumentacji w 
opisany wyżej sposób materiały lub urządzenia określają minimalne parametry jakościowe i 
cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez 
wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. 

4) Materiały lub urządzenia pochodzące od wskazanych producentów należy traktować 
wyłącznie jako wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalnych 
parametrów jakościowych i cech użytkowych” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące 
materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach i informacji tj: katalogach, 
stronach internetowych producentów, itp. 

5) Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami 
producentów bądź produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując 
oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając za 
równoważny produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających materiały lub 
urządzenia równoważne (wymaganych przepisami prawa atestów lub dopuszczenia do obrotu 
gospodarczego). 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do niezależnych projektantów dokumentacji 
projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić 
podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 
równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 

5. Gwarancja 
Zamawiający wymaga okresu gwarancji minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy – liczonego 
od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, na wykonane roboty, 
zamontowane urządzenia i wbudowane materiały. 
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6. Sposób rozliczania robót 
1) Jako formę rozliczenia wynagrodzenia zastosowana zostaje forma ryczałtowa 
2)  Z uwagi na zastosowane wynagrodzenie ryczałtowe dołączony przedmiar robót ma wyłącznie 

charakter dokumentu pomocniczego, który ma zobrazować skalę roboty budowlanej i służyć 
przede wszystkim jako pomoc do czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania. 

3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca musi się liczyć z 
sytuacją, iż pomimo wykonania dokumentacji przy dołożeniu jak największej staranności, skutki 
finansowe ewentualnych pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad w do-
kumentacji technicznej ciążą na Wykonawcy zamówienia. Zamawiający zaleca sprawdzenie 
dokumentacji technicznej oraz przyszłego placu budowy. 

4) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następowało będzie w złotych polskich. 
5) Zadanie realizowane jest ze środków pochodzących z dofinansowania z programu: Rządowy 

Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i środków własnych Zamawiającego.  
6) Szczegółowe warunki w zakresie rozliczania i realizacji płatności zostały zawarte we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ 
 

7. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, co za tym idzie nie dopuszcza możli-
wość składania ofert częściowych. 
Uzasadnienie: Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do im-
plementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby  zwiększyć   
konkurencję, instytucje   zamawiające   powinny  w szczególności zachęcać do dzielenia dużych 
zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu mo-
tywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje 
się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamó-
wienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).  
Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów: 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Roz-
dzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi 
związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez 
różnych Wykonawców. 

2) Przy tego typu robotach nie ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowie-
dzialności za jeden plac budowy (przekazany byłby równolegle wielu Wykonawcom). Nie 
jest także możliwe rozgraniczenie odpowiedzialności wielu kierowników budowy. 

3) Podział przedmiotu zamówienia na zadania groziłby znaczącym zwiększeniem kosztów 
oraz trudnościami technologicznymi wynikającymi z wykonywania przedmiotu zamó-
wienia przez większą liczbę Wykonawców (poszczególni Wykonawcy mogliby wykony-
wać prace w różnych technologiach dopuszczonych  dokumentacją  projektową,  co   
powodowałoby   problemy w połączeniu obszarów objętych inwestycją). 

4) Przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jed-
nego z Wykonawców wpłynęłoby negatywnie na terminowość wykonania innych ele-
mentów inwestycji – zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wyko-
nawcę. 

5) Wykonawcy powielaliby koszty pośrednie prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W 
każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego 
samego rodzaju sprzętu w sytuacji, w której składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyce-
niłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania wymagające 
użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego. 

6) Każdy z Wykonawców w cenę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby po-
ziom wydatków Zamawiającego. 

7) W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy materiałów 
niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem budowlanym, 
koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej czy obsługi geodezyjnej, co wpły-
wałoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W każdej z ofert częścio-
wych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia dostawy tego samego ro-
dzaju materiału, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby 
jednokrotnie. 

8) Podział  zamówienia  na  części  przy założeniu unieważnienia jednej  z nich  i przy zało-
żeniu konieczności wszczęcia kolejnego postępowania obejmującego unieważnioną 
część po okresie 9 miesięcy od dnia uzyskania promesy wstępnej oznaczałby: 

 utratę dofinansowania dla całości projektu; 

 związany z tym brak możliwości zrealizowania unieważnionej części (brak montażu fi-
nansowego); 
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 konieczność realizacji umowy na pierwszą (nieunieważnioną część postępowania) 
pomimo braku montażu finansowego. 

9) Podział zamówienia np. na dwie części znacząco utrudniłby rozliczenie wynagrodzenia 
Wykonawców ze względu na konieczność jednoczesnego rozliczania transz dofinansowa-
nia ze środków z programu Polski Ład. 

 
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to,  że  
podział  taki  groziłby  nadmiernymi  trudnościami   technicznymi oraz nadmiernymi kosztami 
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizują-
cych poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 
zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami tech-
nicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentual-
nie podział zamówienia na  części  nie  zwiększyłby  konkurencyjności w sektorze małych i 
średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złoże-
nie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią mo-
tywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości 
podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podej-
mowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi ad-
ministracyjnemu ani sądowemu. 

 
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamó-
wień publicznych. 

11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
12. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 

V. WIZJA LOKALNA 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia 
przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu                          
u Zamawiającego. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych czę-
ści zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wy-
konawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwyko-
nawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin wykonania robót budowlanych wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonaw-
czej oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie – do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na za-
sadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 
udziału w postępowaniu. 

2. 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. 
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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: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) świadczenie 
polegające na budowie lub przebudowie lub nadbudowie lub rozbudowie budynku  lub 
wykonania robót remontowych budynku o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (jeden 
milion złotych) 
Uwaga: W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę roboty budowlane rozliczenie nastąpiło    w innej walucie 

niż PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest 
do przeliczenia wartości wykonanych robót budowlanych przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut ob-
cych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie internetowej postępowania; 

b) dysponuje zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w skład 
którego wejdą: 
 Kierownik robót budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń* 

 Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające kie-
rowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń* 

 Kierownik robót instalacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia upoważniające kie-
rowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj-
nych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń* 

* lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane; powyższe 
uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 
831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się 
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza 
łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wyma-
ganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których za-
chodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., 
3) 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 bezpie-
czeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” z postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklu-
cza się: 

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w roz-
porządzeniu 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 o szczególnych rozwiązaniach; 

2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumie-
niu 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 
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określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę 
lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zasto-
sowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach; 

3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 
pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. 
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania wyżej wymienionej okolicz-
ności.  

Zamawiający informuje, że jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na 
osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicz-
nego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Kara pieniężna 
nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji. 

2. Wykluczenie Wykonawcy, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 I 2 następuje zgodnie z art. 111 
p.z.p., a w okolicznościach wskazanych w pkt 2 następuje na zasadach określonych w art. 7 
ustawy UK. 
 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WY-
KAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
1) niepodleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ  
2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone wg załącznika nr 3 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wy-
znaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodo-
wych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, ak-
tualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przy-
należności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdza-
jącymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 
załącznik nr 4 do SWZ; 

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

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie obejmujących zakresem co najmniej                        
1 (jedno) świadczenie obejmujące budowę lub przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę 
budynku  lub wykonania robót remontowych budynku o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł 
brutto (jeden milion złotych), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów okre-
ślających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o któ-
rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do 
SWZ; 
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4) oświadczenia na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierow-
niczej wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ; 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowied-
nio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się doku-
mentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo or-
ganem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miej-
sce zamieszkania Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

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

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów skła-
danych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawia-
jący od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w spra-
wie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumen-
tów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego lub konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolno-
ściach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdol-
nościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie, do re-
alizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dys-
pozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu pod-
stawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniają-
cych zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,                    
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w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określo-
nych w Rozdziale X SWZ. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIE-
NIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wyko-
nawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezen-
towania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być za-
łączone do oferty. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwier-
dzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy                  
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadcze-
nie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wyko-
nawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

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

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem plat-

formazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko 
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 

a wykonawcami w zakresie: 
2.1. przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; 
2.2. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środ-

ków dowodowych; 
2.3. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupeł-

nienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodo-
wych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; 

2.4. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczą-
cych treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych 
środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępo-
waniu; 

2.5. przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści 
przedmiotowych środków dowodowych; 

2.6. przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo 
zamówień publicznych; 

2.7. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; 
2.8. przesyłania odwołania/inne 

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zama-
wiającego”.  
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.  
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.                      
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@gmina-
koscielisko.pl 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazaku-
powa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skła-
dania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Ko-
respondencja, 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 powia-
domień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji 
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i od-
bioru danych za pośrednictwem 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) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodo-

wanie UTF8, 
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: 
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 
         https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzy-
stania 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 bę-
dzie 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 po-
dejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w za-
kładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazaku-
powa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym oraz w zakresie mery-
torycznym: 

1) Beata Fidermak, tel. 182023400 wew. 224 
2) Małgorzata Jasionek, tel. 182023400 wew. 223 

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 
przedmiotowego postępowania – ZP.271.2.2023. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

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

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na któ-
rego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzie-
lenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego                   
z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upo-
ważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektro-
nicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub pod-
pisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platfor-

mazakupowa.pl, 
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub pod-

pisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione 
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików 

muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
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elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołą-
czenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w for-
macie XAdES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 
być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się 
miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania 
ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamiesz-
czonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 
zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu. 

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że 
w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym ję-
zyku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompreso-
wane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem orygi-
nału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolno-
ściach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku 
to maksymalnie 500 MB. 

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 
2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimal-
nych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szcze-
gólnym wskazaniem na .pdf 

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z for-
matów: .zip, .7Z.  

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

17. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie ze-
wnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z do-
kumentem podpisywanym. 

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
18. 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.  

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

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

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

22. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpi-
sanie każdego ze skompresowanych plików.  
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23. 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. 

24. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w for-
mie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

25. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem 
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 

26. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
27. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
28. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  
29. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do 
SWZ. 

2) dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Wykonawcy; tj. odpis lub in-
formacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej lub innego właściwego rejestru  (Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia doku-
mentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, przy czym poprzez w/w 
dane należy rozumieć wskazanie przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1  
np. nr KRS, nr NIP, nr REGON) 

3) ew. odpowiednie pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający umocowanie do re-
prezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie 
do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 2). 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy zgodnie z Załącznikiem 
nr 7 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI SWZ (jeżeli   dotyczy); 

5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli do-
tyczy- zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ oraz oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 
XII SWZ (jeżeli   dotyczy); 

6) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwaran-
cji); 

7) informacje, o których mowa w rozdziale XV pkt 12 SWZ (jeżeli dotyczy). 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje ryczałtową cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 
formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do swz.  

2. Ryczałtowa cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przed-
miotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją techniczną oraz 
istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej swz.  

3. Ryczałtowa cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą ne-
gocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z re-
alizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Jako cenę ryczałtową brutto należy rozumieć wartość ryczałtową, za czynności związane z wy-
konaniem przedmiotu zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót i wszystkich prac związanych                 
z budową przebudową, nadbudową, rozbudową istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz 
Dolny wraz z dostawą wyposażenia oraz formalną obsługą inwestycji, sporządzeniem dokumen-
tacji powykonawczej, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wg wytycznych dokumentacji tech-
nicznej oraz swz, a także innych robót niezbędnych do prawidłowego i kompleksowego wyko-
nania przedmiotu zamówienia 

5. Podstawą do obliczenia ryczałtowej ceny brutto jest dołączona do specyfikacji dokumentacja - 
załącznik nr 10 do SWZ, przy czym załączony przedmiar robót ma jedynie zobrazować skalę ro-
boty budowlanej, wobec czego przedmiar robót ma wyłącznie charakter dokumentu pomocni-
czego, który służy przede wszystkim jako pomoc do czynności skalkulowania kosztów realizacji 
zadania. 

6. W celu prawidłowego sporządzenia i skalkulowania oferty zaleca się dokonanie wizji terenu robót 
i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich 
innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy. Cena ryczałtowa określona 
przez wykonawcę w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
zamówienia wynikające bezpośrednio z SWZ, dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu zamó-
wienia oraz koszty wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie 
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wymienionych w dokumentach, których wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i komplek-
sowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszel-
kich świadczeń, dokonania wszelkich nakładów, jak również poczynienia wszelkich przygotowań, 
które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami tech-
niki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy 
świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umo-
wie wraz z załącznikami. Świadczenie budowlane, które nie zostało dokładnie opisane, winno 
zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia 
przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami. Do zakresu 
robót należy organizacja, utrzymania i późniejsza likwidacja zaplecza budowy, koszty mediów i 
usuwania odpadów, a także wykonanie prób technologicznych, pełnej obsługi geodezyjnej, 
sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz ew. koszty opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Na wykonawcy przystępującym do postępowania ciąży obowiązek dokonania nie-
zbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty 
zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym, jak również odnośnie terminu realizacji. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zwiększenia 
wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż pomimo wykonania do-
kumentacji przy dołożeniu jak największej staranności, skutki finansowe ewentualnych pomyłek, 
niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad w dokumentacji technicznej ciążą na Wy-
konawcy zamówienia. Zamawiający zaleca sprawdzenie dokumentacji projektowo-technicznej, 
oraz przyszłego placu budowy. 

8. W celu oszacowania i wyceny robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wyni-
kami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych. 

9. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. 

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

11. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trak-
cie realizacji zamówienia. 

12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obo-
wiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2021 roku poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający do-
licza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby ob-
owiązek rozliczyć 
W ofercie, o której mowa w rozdz. XIV pkt 28, Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą pro-

wadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiają-

cego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 
Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie pro-
wadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.                     
W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawia-
jącego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza i złożyć 
wymagane informacje.   

 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 45 000,00 
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100).  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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 roku. 
poz. 299). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PBS 
o/Zakopane numer rachunku 03 8821-0009-0000-0000-1443-0006 (z dopiskiem „wadium do po-
stępowania ZP.271.2.2023). 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania ra-
chunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 
poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.  
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego po-

stępowania; 
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:  Gmina Kościelisko, 34-511 Kościelisko ul. Nędzy 

Kubińca 101, 
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), 

Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowią-
zanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6. 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 wa-
dium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18 marca 2023 roku. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adre-

sem: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakoscielisko w myśl Ustawy na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania do dnia 17 lutego 2023 roku godz. 10:00 

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

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. 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 
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lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

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

OTWARCIE OFERT 

1. Otwarcie ofert następuje w dniu 17 lutego 2023 roku godz. 13:00 
2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego sys-

temu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiają-
cego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzo-
nego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzo-
nego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamó-
wienia 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzo-
nego postępowania informacje o: 
5.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działal-

ności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 

5.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji 
,,Komunikaty”  

6. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadza-
nia jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji 
otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie 
takie uprawnienie. 

 

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 

Lp. Oznaczenie Nazwa Kryterium Waga (%) 
Max liczba punktów           

w kryterium 
1 KC Cena brutto 60 60 
2 KG Okres udzielonych gwarancji 40 40 

 
Zmawiający wybierze tę ofertę spośród ofert nie odrzuconych, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Liczba punktów będzie zaokrąglona do dru-
giego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez Wykonawcę oblicza się według 
wzoru: 

 
P= KC + KG  

gdzie: 
P  -  liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę 
KC - liczba punktów uzyskanych za kryterium cena brutto  
KG - liczba punktów uzyskanych za kryterium okres udzielonych gwarancji  

 Sposób oceny ofert: kryterium - Cena brutto  
liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto obliczona będzie według wzoru:  

KC = KCN / KCB x 60 (pkt.) 
gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
KCN - najniższa zaoferowana cena 
KCB - cena oferty badanej 
60 – współczynnik wagi kryterium 
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Kryterium cena brutto będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto podanej 
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

 Sposób oceny ofert: kryterium – Okres udzielonych gwarancji 
liczba punktów uzyskanych w kryterium okres udzielonych gwarancji obliczona będzie we-
dług zasad:  
KG = (KGB – KGN) x 1,6666 pkt 
gdzie: 
KG - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
KGB – okres gwarancji oferty badanej  
KGN – najkrótszy możliwy do zaoferowania okres gwarancji 
1,6666– współczynnik proporcji 

Przy czym: 
– Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60 miesięcy) – 

otrzymuje 40 pkt. 
– Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, wówczas do 

oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie                   
z Wykonawcą. 

– Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy okres gwarancji (minimalnie 36 miesięcy) – 
otrzymuje 0 pkt. 

– Pozostali wykonawcy, którzy zaproponują wartości pośrednie pomiędzy wartością 
najkorzystniejszą a wartością najmniej korzystną, otrzymują liczbę punktów obliczoną 
zgodnie z zasadami proporcji tj. zgodnie z podanym wyżej wzorem, gdzie dla 1 miesiąca 
udzielonych gwarancji przypada 1,6666 pkt.  

– W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje mniej niż 36 miesięcy gwarancji Zamawiający 
odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SIWZ. 

– W przypadku gdy Wykonawca nie określi okresu udzielonych gwarancji (pozostawi nie-
wypełnione pole w formularzu ofertowym) Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje 
najkrótszy okres gwarancji (minimalnie 36 miesięcy) – wówczas Wykonawca otrzymuje 0 
pkt- i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą 

Kryterium okres udzielonych gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu 
gwarancji (z przedziału od 36 do 60 miesięcy) zadeklarowanego przez Wykonawcę w for-
mularzu ofertowym. 

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z do-
kładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spo-
śród niepodlegających odrzuceniu ofert.  

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 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. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed pod-
pisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wnie-
sienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 
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4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie za-
mówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następują-
cych dokumentów: 
1) Umowy regulującej współpracę wykonawców – jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegają-

cych się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana za najkorzystniejszą. (Umowa powinna za-
wierać w szczególności oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współ-
działania, w tym zakres prac przewidziany przez każdą ze stron oraz zasady dokonywania rozli-
czeń.) 

2) Umowy spółki cywilnej (jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej), 
3) Dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4) Uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje kierowników budowy.  
5) Polisy lub innego dokumentu w przypadku braku polisy – potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodar-
czej. 

6) Wypełnionego przedmiaru robót i wykazu wyposażenia. 
7) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wnie-
sienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) 
podanej w ofercie, które służyło będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależy-
tego wykonania umowy. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania 
umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy 
w jednej lub kilku 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 

ust. 2 ustawy pzp. 

4. Zamawiający wymaga, aby wnoszone zabezpieczenie, w tym gwarancje bankowe lub ubezpie-
czeniowe, miało bezwarunkowy charakter.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego PBS o/Zakopane numer rachunku 03 8821-0009-0000-0000-1443-0006. 

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

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowa-
nym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odset-
kami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po-
mniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachu-
nek bankowy Wykonawcy. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w pkt. 2 SWZ.  

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

10. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówie-
nia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

11. Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 
lub gwarancji. 
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XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisem-
nej. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi kon-
kursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w 
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego prze-
pisów ustawy p.z.p.  

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

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzie-

lenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszcze-
nia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego roz-
działu nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z 
jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy, 
Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, 
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej  
Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych robót 
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji 
Załącznik Nr 7 – wzór zobowiązania podmiotów trzecich, 
Załącznik Nr 8 – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
Załącznik Nr 9 – projekt umowy, 
Załącznik Nr 10 – dokumentacja techniczna, OPZ 

 
 
Kościelisko, dnia 30 stycznia 2023 roku 

 

Zatwierdzam: 
Wójt Gminy Kościelisko 

Roman Krupa 
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WYMAGANY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ                                                                 Załącznik nr 1 

........................................................ 
miejscowość, data 

Wykonawca/y: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

NIP............................................................................... 

Regon......................................................................... 

KRS ……………………………...……...………………... 

............................................................................ 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

DANE KONTAKTOWE: 

adres e-mail: ........................................................................ 

adres skrzynki epuap: ….……….…...………..……………… 

nr telefonu: ………………………….…………………………. 

 

OFERTA PRZETARGOWA 
Stosownie do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego pod 
nazwą: 

Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz 
Dolny wraz z dostawą wyposażenia. 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną 
cenę w wysokości: 

…………………….………… , ……… zł brutto 

(słownie: …………………………………………………………….…………………………..……………………….), 

2. Oświadczam, że cena ofertowa stanowiące wynagrodzenie umowne, została ustalona z uwzględnie-
niem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia 
za każdą godzinę wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wy-
sokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

3. Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia (tj. koszty dojazdu, wynagrodzenie pracowników, rabaty, promocje, bonifi-
katy itp.) oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

4. Określam okres gwarancji na okres ………………..…… miesięcy (co najmniej 36 miesięcy i nie więcej 
niż 60 miesięcy) liczony od momentu odebrania wykonanych robót budowlanych. 

5. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: wskazanym 
w SWZ. 

6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warun-
ków Zamówienia. 

 

Gmina Kościelisko 
ul. Nędzy-Kubińca 101 

34-511 Kościelisko 
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7. Oświadczam, że przy realizacji niniejszego zamówienia zamierzam korzystać z następujących podwy-
konawców (o ile są znane): 

Firma/osoba 

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

Będzie wykonywała następujący zakres usług: 

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

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

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

8. Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatko-
wego. 

Uwaga: Jeżeli wybór oferty będzie prowadził, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego -  winien odpowiednio zmodyfi-
kować treść formularza i złożyć informację, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zama-
wiającego obowiązku podatkowego; wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; wskazania wartości towaru lub 
usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; wskazania stawki po-
datku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

9. Oświadczam, że wypełniłem* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO - roz-
porządzenie 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 da-
nych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. ** 

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

10. Oświadczam, że jako wykonawca jestem/jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję): *** 

Mikroprzedsiębiorstwem   (zaznacz właściwe) 

 Małym przedsiębiorstwem  

 Średnim przedsiębiorstwem  

 Jednoosobową działalnością gospodarczą  

 Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej  

 Inne  

*** w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 

Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

11. Oświadczam, że: 
– Zapoznałem się ze SWZ oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń 
– Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 
– Akceptuję załączony do SWZ projekt umowy. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty 

do zawarciu umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

– Niniejsza oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia i niniejszą SWZ  
– Uwzględnione zostały zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury o udzielenie 

zamówienia stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich dokonanych przez 
Zamawiającego pismach. 
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12. Wadium w wysokości 45 000,00 zł zostało wniesione w formie: ……………………………………...….…… . 
(W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej proszę podać nr konta, na które zamawiający ma 
wadium wrócić – Nr konta ……………………………………………………………………………………...)  

13. Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest ............................................... 
telefon ............................................ 

 

.......................................................................................... 
(podpis wykonawcy / osób upoważnionych) 
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WYMAGANY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ                                                                 Załącznik nr 2 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

........................................................ 
miejscowość , data 

Oświadczenie 
 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (zwanej dalej ustawą pzp) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa, nadbu-
dowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny                                                          
wraz z dostawą wyposażenia prowadzonego przez Gminę Kościelisko oświadczam, co nastę-
puje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy 
pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 
7 ustawy pzp 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podsta-
wie art. …………….…... * ustawy pzp. 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 
pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  
…………………………………………………………………………………………………………… 
* podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 lub 
art. 109 ust. 1 ust. 4,5 i 7 ustawy pzp 

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodo-
wego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                    
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiają-
cego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
Dokumenty / oświadczenia dotyczące mojej osoby (firmy) znajdują się w formie elektronicznej pod 
następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych: 
 

- https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs                                         (zaznacz właściwe) 

- https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx             (zaznacz właściwe)  

- innej stronie: ……………………………………………………                          (zaznacz właściwe) 

 
 

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

podpisy osoby / osób upoważnionych 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - ZP.271.2.2023 

WYMAGANY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ                                                                 Załącznik nr 3 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

........................................................ 
miejscowość, data 

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

publicznych (zwanej dalej ustawą pzp) 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa, 
nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny                                                          
wraz z dostawą wyposażenia prowadzonego przez Gminę Kościelisko, oświadczam, co nastę-
puje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w rozdz. 
VIII SWZ 

......................................................... 
podpisy osoby / osób upoważnionych 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

........................................................ 
podpisy osoby / osób upoważnionych 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                  
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawia-
jącego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
........................................................ 
podpisy osoby / osób upoważnionych 
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DO ZŁOŻENIA NA WEZWANIE                                                                                          Załącznik nr 4 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

........................................................ 
miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE 
 

na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) oświadczam, że: 
 

 zaznaczyć właściwe znakiem X 

 
Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. 
z 2020 roku poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył od-
rębna ofertę w postępowaniu 
 

 

 
Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, 
który złożył odrębna ofertę w postępowaniu 
 

 

 
Jednocześnie przekazuję dokumenty i informacje potwierdzające 
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należą-
cego do tej samej grupy kapitałowej. 
 

 

 
 
 

................................................................... 
(podpis osoby / osób upoważnionych) 
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DO ZŁOŻENIA NA WEZWANIE                                                                                          Załącznik nr 5 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

........................................................ 
miejscowość, data 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa, nad-
budowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny                                                          
wraz z dostawą wyposażenia prowadzonego przez Gminę Kościelisko, oświadczam, że zrealizo-
wałem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu nw. 
roboty budowlane: 
 

  L.p. 
rodzaj  

wykonanych  
robót 

wartość wyko-
nanych  

robót zł brutto 

daty wykona-
nia robót 

(dzień/miesiąc/rok) 

miejsce 
wykonanych 

robót 

podmiot, na rzecz którego 
roboty zostały wykonane 

 
1 

   
od: ………… 
do: ………… 

  

 
 

................................................................... 
(podpis osoby / osób upoważnionych) 
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DO ZŁOŻENIA NA WEZWANIE                                                                                          Załącznik nr 6 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

………………………………………… 
miejscowość, data 

Oświadczenie na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych 
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa, nadbu-

dowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposaże-

nia prowadzonego przez Gminę Kościelisko, oświadczam, że posiadam / dysonuję osobami 

posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji przedmiotu za-

mówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. 

........................................................................... 
(podpis osoby / osób upoważnionych) 
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DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ                                                                                        Załącznik nr 7 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

ZOBOWIĄZANIE 
PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJIWYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………….......  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oddającego potencjał do dyspozycji Wykonawcy) 

zobowiązuję się na czas realizacji zamówienia: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego bu-

dynku remizy OSP Dzianisz Dolny  wraz z dostawą wyposażenia realizowanego na rzecz Gminy Kościelisko 

do udostępnienia swoich zasobów: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

do dyspozycji Wykonawcy ……………………….………………………………………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że: 

- udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie: 

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

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

- udostępnienie przeze mnie zasobów będzie realizowane w następujący sposób: 

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

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

- zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie polegał na: 

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

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

- charakter stosunku łączącego mnie w Wykonawcą będzie następujący: 

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

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

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

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

- będę solidarnie odpowiadał z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą na skutek nieudostęp-
nienia w/w zasobów.  

....................................................... 
(podpis podmiotu trzeciego) 

Zamawiający informuje, że zobowiązanie może być złożone w dowolnej formie, z tym, że musi zawierać informacje na temat: zakresu dostępnych Wykonawcy 
zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunku jaki 
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ                                                                                        Załącznik nr 8 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

........................................................ 
miejscowość, data 

O ś w i a d c z e n i e  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa, nadbu-

dowa, rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposaże-

nia prowadzonym przez Gminę Kościelisko – 34-511 Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101, infor-

muję, że: 

1. Ustanawiamy PEŁNOMOCNIKA w osobie Pani/Pana …………………………………….. w rozumieniu art. 
58 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1129), 
upoważniając go do: 

 
 reprezentowania mnie/spółki/etc. w niniejszym postępowaniu 

(zaznaczyć właściwe) 

 zawarcia umowy  w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 

2. Na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pzp oświadczam, że: 

Wykonawca ………………………………………………………………………………………………………………  
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujące roboty: 

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

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

Wykonawca ………………….…………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujące roboty: 

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

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

………………….……..……………………………………….. 
Podpisy Wykonawców składających ofertę wspólną 
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Załącznik nr 9 
PROJEKT 

UMOWA 
ZP.272. ….. .2023 

 
Zawarta w dniu ………………2023 roku w Kościelisku pomiędzy: 
Gminą Kościelisko mającą swoją siedzibę w Kościelisku ul. Nędzy-Kubińca 101, w imieniu której działa: 
Wójt Gminy Kościelisko                      - Roman Krupa 
za kontrasygnatą Skarbnika Gminy     - Doroty Kierpacz 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………….. mającą swoją siedzibę w …………………, w imieniu której działa: 
…………………………….. -  
REGON: ……………………...….      NIP: …………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego, zgodnie z niniejszą 

umową, roboty budowlane polegające na wykonaniu inwestycji pn. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istnie-
jącego budynku remizy OSP Dzianisz Dolny wraz z dostawą wyposażenia. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
a) wykonanie robót budowlanych, w tym: 

 zabezpieczenie placu budowy 
 roboty rozbiórkowe  
 roboty ziemne 
 stan surowy 
 więźba dachowa i pokrycie dachowe 
 izolacje stropu i stropodachu 
 stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 
 wyprawa elewacyjna i roboty tynkarskie 
 posadzki i podłogi 
 okładziny ścienne, powłoki malarskie wewnętrzna 
 winda 
 balustrady schodowe wewnętrzne  
 podesty i schody zewnętrzne 
 zagospodarowanie wokół budynku 
 roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne (wodno- kanalizacyjne, CO, wentylacja, klimatyzacja, 

przyłącz, elektryczna, system powiadamiania, monitoring, nagłośnienie, instalacja TV, wideodomo-
fon, odgromowa) 

 budowa zbiornika na ścieki 
 mur oporowy  
 odwodnienie liniowe 
 zewnętrzne czujki płomienia 
 wykonanie pozostałych robót i czynności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu  
 przeszkolenie wskazanych osób z obsługi i konserwacji montowanych systemów i urządzeń 

b) dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń oraz przeszkolenie wskazanych osób z obsługi i konser-
wacji dostarczonego wyposażenia (meble, urządzenia AGD, naczynia i sztućce, sprzęt do utrzymania 
czystości, podajniki łazienkowe, sprzęt komputerowy, tablica informacyjna dot. dofinansowania inwe-
stycji, napis na elewacji) 

c) kompleksową obsługę inwestycji w zakresie formalnym - zgłoszenie rozpoczęcia robót, wymagane po-
wiadomienia instytucji uzgadniających projekt oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej                         
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

3. Szczegółowy zakres umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy – dokumentacja – (projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, STWiORB, portfolio, wizualizacje, wykaz wyposażenia, wypełniony przedmiar – wycena robót 
i usług, wykaz wyposażenia)  

4. Zakres robót objętych umową obejmuje także wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych                
w tym organizację zaplecza robót, mediów i innych w tym związanych z wymogami BHP, celem realizacji Umowy 
bez zakłóceń. 

5. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również spełnienie wszelkich świadczeń, dokonania wszelkich nakładów, jak 
również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu 
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umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, nieza-
leżnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków                           
w Umowie wraz z załącznikami. Świadczenia budowlane, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez 
Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie                   
z zasadami techniki i sztuki budowlanej i obowiązującymi normami budowlanymi.  

6. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogram rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji umowy konieczności wykonania robót zamien-
nych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, tj. roboty niewykraczające poza przedmiot umowy,                                       
z uwzględnieniem zmiany rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych i technologicznych  w stosunku do rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyższenie walorów 
techniczno–eksploatacyjnych lub obniżenie kosztów realizacji czy eksploatacji obiektu. Roboty te nazwane są ro-
botami zamiennymi. Sposób wyliczenia wartości robót zamiennych określa §7 niniejszej umowy. Roboty zamienne 
mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji, gdy 
ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia (tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami). Roboty te nazwane są robotami zanie-
chanymi. Sposób wyliczenia wartości robót zaniechanych w celu ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 
określa §7 niniejszej umowy.  Wartość ograniczenia robót nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 
ustawy pzp, czyli robót nie uwzględnionych w zamówieniu podstawowym. Roboty dodatkowe, mogą zostać wy-
konane na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w oparciu o protokół konieczności. 

10. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Rady Ministrów Nr  84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku (zmienioną 
uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. oraz uchwalą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r.)                
w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podsta-
wie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)i Regulaminu Drugiej 
Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie. 

§ 2 
Czas trwania umowy 

1. Termin wykonania umowy: 
1) Rozpoczęcie nastąpi w dniu zawarcia umowy, 
2) Zakończenie realizacji umowy: do 21 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. do ……………………………. roku.  

2. Strony zobowiązują się do przekazania i odebrania placu budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Realizacja inwestycji przebiegać będzie według harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
4. Za dzień wykonania całości przedmiotu umowy uważany jest dzień określony końcowym protokołem odbioru robót 

budowlanych oraz przedłożenia dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego wraz z ostateczną 
decyzją pozwolenia na użytkowanie. 

5. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny m.in. z umową, Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecz-
nym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę 

6. W razie opóźnienia w przekazaniu placu budowy termin rozpoczęcia i zakończenia robót, może ulec przesunięciu 
odpowiednio o czas opóźnienia. Przesunięcie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy. 

§ 3 
Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na 
podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Zamawiający ustanowi inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
4. W zależności od potrzeby Zamawiający w trakcie realizacji robót zobowiązany będzie do organizacji narad koor-

dynacyjnych. 
5. Zamawiający odbierze przedmiot umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
6. Zamawiający dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
7. Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego jest Kierownik Referatu Inwestycji, Zamó-

wień Publicznych, Gospodarki Komunalnej i Utrzymania Dróg Urzędu Gminy Kościelisko oraz osoby wskazane przez 
Kierownika. 

8. Zamawiający ma prawo do zakwalifikowania materiałów/urządzeń pochodzących z rozbiórki do wykorzystania 
na własne potrzeby, w takim wypadku wykonawca ponosi koszty transportu tych materiałów z załadunkiem i wy-
ładunkiem) na miejsca wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km od placu budowy. 

§ 4 
Obowiązki i prawa Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do: wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie 

z dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej; sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz                        
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z kosztorysem powykonawczym oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie i oddania przed-
miotu umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

3. Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców zgodnie z za-
kresem rzeczowym określonym w ofercie. 

4. Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z zapisami niniejszej umowy 
oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z 
realizacją kontraktu. Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował z Zamawiającym na jego rzecz 
w całym okresie realizacji kontraktu celem terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu 
umowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) Zabezpieczenie terenu robót i zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy (Wykonawca ma obowiązek, 

jeżeli wymagają tego realizowane roboty, lub na pisemne żądanie Zamawiającego na własny koszt, zamon-
tować tymczasowe urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze, ogrodzić plac budowy oraz 
dostarczyć lub wykonać wszystkie tymczasowe urządzenia lub konstrukcje zabezpieczające i ochronne), 

2) Zapewnienie doprowadzenia na własny koszt potrzebnych do realizacji robót mediów; w tym energię elek-
tryczną i wodę, 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
4) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji, 
5) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukoń-

czone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane we-
dług umowy, 

6) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich znisz-
czeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

7) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

8) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

9) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie 
dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i do-
zór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, 

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

12) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienale-
żytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzial-
ność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

13) Ubezpieczenie swoich i podwykonawców działań od odpowiedzialności cywilnej względem Zamawiającego 
i osób trzecich. 

14) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty zawarcia umowy do czasu odbioru koń-
cowego obejmujących: 
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniej-

szej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem 
lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działal-
ności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 
działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, 
co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczenio-
wych. 

15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) Przestrzegania wszystkich obowiązujących aktów prawnych, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej 
umowy. 

6. W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków Wykonawcy będzie nale-
żało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej 
sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego wydawane zgodnie z przepisami 
prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z postanowie-
niami umowy, dokumentacji projektowej, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedmiotu 
umowy oraz do przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentację budowy oraz prowadzić na bieżąco doku-
mentację budowy (w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy prawo budowlane) z wymogiem udokumento-
wania zdarzeń i okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 
jeżeli okoliczności te nie zostały opisane w dzienniku budowy w momencie ich zaistnienia. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania zgłoszeń – powiadomień instytucji uzgadniających dokumentację 
budowlaną o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac w terminach wskazanych w uzgodnieniach.  
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10. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich świadczeń, dokonania wszelkich nakładów, jak również po-
czynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie 
z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy 
świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie wraz z załącz-
nikami. Świadczenie budowlane, które nie zostało dokładnie opisane, winno zostać przez Wykonawcę wykonane 
w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warun-
kami technicznymi i normami. 

11. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 
wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek do-
datkowych kosztów. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z użyciem materiałów zakupionych własnym staraniem. 
13. Wykonawca jest zobowiązany co przekazywania każdorazowo przed wbudowaniem materiałów certyfikatu, de-

klaracji zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatami technicznymi do sprawdzenia i wyrażenia zgody na 
wbudowanie przez Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego), a także okazywanie ich na każde żąda-
nie Zamawiającego, oraz gromadzenie do odbioru końcowego. 

14. Materiały, o których mowa w pkt. 13 (zakupionych staraniem Wykonawcy) winny odpowiadać wymaganiom okre-
ślonym w art. 10 ustawy prawo budowlane; w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz 
odpowiadać obowiązującym normom, a także posiadać odpowiednie atesty; winny także odpowiadać wyma-
ganiom dokumentacji technicznej. 

15. Materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez inspektora nadzoru jako nienadające się do powtórnego wbudowa-
nia, zwane dalej materiałami odpadowymi pozostają do dyspozycji Wykonawcy. 

16. Wszystkie elementy dostarczonego wyposażenia i instalacji muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregene-
rowane, nie powystawowe, wysokiej jakości, kompletne i gotowe do użytku zgodnie z przeznaczeniem bez ko-
nieczności zakupu dodatkowych elementów; oferowane urządzenia w dniu dostawy nie mogą być przeznaczone 
przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży 

17. Przez montaż należy rozumieć wniesienie, rozmieszczenie, ustawienie, powieszenie, instalację kompletnych i goto-
wych do użycia elementów wyposażenia, podłączenie go do odpowiedniej instalacji danej sieci wraz z jego kon-
figuracją oraz wykonanie pomiarów i prób (jeżeli są wymagane) 

18. Wszystkie oferowane elementy wyposażenia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać 
obowiązujące normy i wymogi dotyczące parametrów funkcjonalno-jakościowych takich jak: bezpieczeństwo, 
odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na światło, wytrzymałość na tarcie, odkształca-
nie, ergonomia. 

19. Wszystkie oferowane elementy wyposażenia winny zostać wykonane jako przeznaczone do intensywnej eksploat-
acji w budynku użyteczności publicznej, starannie, z dużą dbałością o szczegóły, z materiałów wysokiej jakości; 
powierzchnie powinny być gładkie i zmywalne, odporne na działanie środków czystości oraz na ścieranie i odbar-
wienia. 

20. Wszystkie oferowane meble, materiały i wyposażenie powinny być wykonane z materiałów i w kolorystyce zgodnej 
z opisem poszczególnych pozycji – Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, 
do przedłożenia wzorników/próbek celem ustalenia dokładnych odcieni kolorów, faktur, wykończeń, itp.  Zama-
wiającemu celem dokonania ostatecznego wyboru. 

21. Przed przystąpieniem do realizacji  zamówienia  Wykonawca  jest zobowiązany zweryfikować  wszystkie  podane  
wymiary.  Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie niezbędnych pomiarów przed wykonaniem 
przedmiotu zamówienia 

22. Wykonawca jest zobowiązany, po wykonania przedmiotu zamówienia, do pozostawienia pomieszczeń w należy-
tym porządku, usunięcia wszelkich odpadów, nieczystości i naprawy uszkodzeń. 

23. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do każdego dostarczonego sprzętu instrukcję obsługi, montażu i konser-
wacji w języku polskim oraz karty gwarancyjne, niezbędne atesty, certyfikaty, najpóźniej wraz z dniem zgłoszenia 
do odbioru przedmiotu zamówienia. 

24. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie użytkowania                         
i konserwacji dostarczonego sytemu, sprzętu i wyposażenia. 

25. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jako-
ści, wagi lub ilości materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty materiałów wymagane przez Za-
mawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) i odpowiednie instytucje lub urzędy. Wszystkie próbki i atesty 
Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosić będzie Wykonawca. 

26. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie badań i sprawdzeń prawidłowości wykonania robót przy pomocy 
specjalistycznego sprzętu– na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru.  

27. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszej umowy, a także 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. 

28. Wykonawcę podczas prowadzonych prac reprezentować będzie ………………………… 
§ 5 

Zasady realizacji umowy 
1. Omawianie bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania robót odbywać się będzie na nara-

dach koordynacyjnych na następujących zasadach: 
1) Narady koordynacyjne odbywać się będą z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspekto-

rów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 
2) Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. 
3) Narady koordynacyjne organizowane będą w razie wystąpienia takiej potrzeby w związku z realizacją robót. 
4) Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone 

wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 
2. Zakończenie robót i przekazanie do użytku: 
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1) Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane, dostarczy i zamontuje wyposażenie, przekaże dokumenta-
cję powykonawczą, materiały i dokumenty, pozwolenie na użytkowanie w terminach realizacji określonych w 
§ 2 ust.  

2) Okoliczność zakończenia realizacji umowy Wykonawca zgłasza na piśmie. 
3) Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji 

jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
§ 6 

Kontrola jakości i odbiór robót 
1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania 
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji technicznej i 
obowiązujących przepisów prawa. 

2) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 1 nadzorują i potwierdzają kierownicy robót i inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego. 

2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót: 
1) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określo-

nym terminie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że 
wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamia-
rze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

2) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawia-
jący ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności 
przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego 
zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. Przed sporządzeniem ekspertyzy Wykonawca musi uzyskać akcep-
tację Zamawiającego co do osoby/podmiotu, która sporządzać będzie ekspertyzę. Niezgłoszenie przez Zama-
wiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych zastrzeżeń co do kandydatury osoby/podmiotu sporządzającej eks-
pertyzę oznacza jej akceptację. 

3. Odbiory robót: 
1) Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór części robót 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór likwidacji wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji 
e) odbiór gwarancyjny 

2) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniona osoba na wniosek Wykonawcy, w 
terminie 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robót – w postaci wpisu 
w dzienniku budowy. 

3) Odbioru końcowego (ewentualnie odbioru części robót) dokonuje się w terminie 14 dni kalendarzowych po 
całkowitym zakończeniu wszystkich robót (lub części robót) bez wad istotnych składających się na przedmiot 
umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami 
ustawy prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego. Odbiór końcowy (lub odbiór części robót) jest przepro-
wadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w 
obecności Wykonawcy. 

4) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują, iż odbiór nie zostanie dokonany, a Wykonawca zobowią-
zany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy 
do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzyma-
nia zawiadomienia. 

5) Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika 
oraz Wykonawcy (albo Wykonawcy zastępczego) w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania 
robót naprawczych wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadza-
nych przeglądów gwarancyjnych. 

6) Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie 
protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości pod warunkiem, 
że zostały one zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od ich ujaw-
nienia, przy czym wady te powinny zostać ujawnione i zgłoszone w okresie gwarancji jak i rękojmi za wady. 
Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

4. Kierownik budowy zgłosi gotowość do odbiorów wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak 
ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osią-
gnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór (części robót lub końcowy) przedmiotu umowy w ciągu 14 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający (Inspektor nadzoru) w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości 
robót podlegających zakryciu. 
1) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące upraw-

nienia:  
a) jeżeli wady są tego rodzaju, że bez ich usunięcia nie można prawidłowo lub w całości korzystać z przed-

miotu umowy będącego przedmiotem odbioru, zamawiający może przerwać czynności odbioru i odmó-
wić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych wad 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgod-
nie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 
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7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ter-
miny wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru komisja nie stwierdzi żadnych wad i usterek, zostanie spisany protokół komisyjnego 
odbioru robót. 

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego komplet dokumen-
tów, wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z na-
niesionymi zmianami powykonawczymi, instrukcje obsługi, montażu i konserwacji w języku polskim oraz karty gwa-
rancyjne, niezbędne atesty, certyfikaty. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich 
wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych 
wad. 

11. W przypadku, gdy ze względu na istotne wady i usterki odbiór nie zakończy się spisaniem protokołu wykonania 
elementów, lub protokołu komisyjnego odbioru robót, zostanie uznane, że Wykonawca nie wykonał zamówienie 
w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru. Po usunięciu tych wad Wykonawca powinien ponownie zgłosić go-
towość do odbioru. Data zgłoszenie gotowości do odbioru, który zakończony zostanie spisaniem protokołu wyko-
nania elementów lub protokołu komisyjnego odbioru robót, będzie dopiero uznana za datę wykonania robót ze 
wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. 

§ 7 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: ……… zł brutto (słownie: 
………………………….). 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty i składniki związane z realizacją niniejszej 
umowy wynikające bezpośrednio z SWZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej oraz koszty 
wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych w dokumentach, któ-
rych wykonanie jest konieczne dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym 
obejmuje również wykonywanie czynności w okresie trwania gwarancji i w czasie odbiorów pogwarancyjnych oraz 
koszty  obowiązkowych   przeglądów   urządzeń   budowlanych   lub   wyposażenia   wynikających z gwarancji 
producentów lub instrukcji użytkowania, wbudowanych w przedmiot zamówienia przez Wykonawcę, Podwyko-
nawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokonywanych w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

3. Wykonawca oświadcza wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało ustalone z uwzględnieniem obowiązują-
cych regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, 
w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania robót bę-
dących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej minimalnej stawki godzinowej. 

4. Realizacja robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wykonane na podstawie aneksu do umowy sporzą-
dzonego w oparciu o protokół konieczności robót zamiennych sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego 
przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres robót 
zamiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy sporządzony w oparciu o ceny 
jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających 
zamianie a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. W przypadku, gdy wartość robót zamien-
nych będzie niższa niż wartość robót podlegających zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowied-
niemu pomniejszeniu. 

5. W przypadku niewykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej, sposób obliczania war-
tości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
1) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót (określonego w kosztorysie ofertowym) nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu, określonej w tym kosztorysie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. 
2) W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu (określonego w kosztorysie ofertowym) oblicze-

nie wartości części niewykonanej tego elementu nastąpi w następujący sposób: 
a) Zamawiający i Wykonawca po uzgodnieniu ustalą proporcje wartości niewykonanych robót do wartości 

całego elementu, z zastrzeżeniem pkt. b) i pkt. c) 
b) W przypadku gdy sposób przedstawiony w pkt. a) byłby bardzo niedokładny lub nastąpiłby brak uzgodnie-

nia tam opisanego Zamawiający może obliczyć proporcje wartości niewykonanej części danego elementu 
do wartości całego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzo-
nego przez Zamawiającego w oparciu o odpowiednie katalogi nakładów rzeczowych, rynkowe ceny ma-
teriałów, robocizny oraz sprzętu, z zastrzeżeniem pkt. a) i pkt. c) 

c) Po wyliczeniu proporcji w sposób wskazany w pkt. a) lub pkt. b) zostanie wyliczona wartość niewykonanych 
robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy, zastrzeżeniem pkt. a) i pkt. b) 

Wartość ograniczenia robót nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto określnego ust.1. 
6. Wykonawca oświadcza, że ma zapewnione finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy otrzymanej w ramach Programu Rządowego 
Fundusz Polski Ład.  

§ 8 
Warunki płatności 

1. Kwota dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowić bę-
dzie ………… zł i została określona we wstępnej promesie udzielonej Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego.  

2. Kwota będąca różnicą pomiędzy wartością przedmiotu Umowy, tj. kwotą określoną w §7 ust. 1, a kwotą dofinan-
sowania, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi udział własny Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, określone w §7 ust. 1, zostanie wypłacone w latach 2023 i 2024 
zgodnie z warunkami określonymi we wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rzą-
dowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/6453/PolskiLad, w następujący spo-
sób:  
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1) CZĘŚĆ I - nie mniej niż 15 % wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, do wyczerpania kwoty udziału 
własnego Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 – na podstawie maksymalnie 3 faktur przejściowych wysta-
wianych przez Wykonawcę. 

2) CZĘŚĆ II - po wyczerpaniu kwoty udziału własnego Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 – na podstawie 
dwóch faktur: 
a) w wysokości nie wyższej niż 45% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 - pierwszej faktury częściowej, 
b) w wysokości nie wyższej niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 - drugiej faktury (faktury końco-

wej); 
4. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia w całości za wykonanie przedmiotu Umowy, na podstawie faktury, o której 

mowa w pkt 2 lit. b, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawia-
jącego, co wynika z warunków wstępnej promesy NR Edycja2/2021/6453/PolskiLad. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 100% ceny ryczałtowej brutto za skalkulowany za-
kres robót przedstawiony w formularzu ofertowym. 

6. Faktura dokumentująca wartość wykonanych i odebranych robót może zostać złożona przez Wykonawcę do Za-
mawiającego po:  
1) wykonaniu pełnego zakresu każdego etapu robót objętych niniejszą umową (z uwzględnieniem ich ewentual-

nego ograniczenia) 
2) dokonaniu odbioru robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego należyte wykonanie 

przedmiotu umowy w ramach danego etapu 
7. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze.  
8. Wykonawca faktury wystawi dla Gminy Kościelisko 34-511 Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca 101, NIP: 736–169–94-56. 
9. Strony ustalają, że płatność za faktury będzie dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności zgodnie z zapi-

sami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 roku pozycja 685 z późniejszymi 
zmianami). 

10. Należności wynikające z drugiej i kolejnych faktur dotyczących części należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 
odebrane roboty budowlane będzie wypłacana Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez niego całości 
wypłat należnych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawia-
jącego umowy z Wykonawcą i brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

11. Zamawiający przeprowadzi procedury opisane w art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdy Wykonawca 
nie przedstawi dowodów w terminie wskazanym w ust. 10 

12. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 
od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada zabezpieczone środki własne na sfinansowanie realizacji całości inwestycji. 
§9 

Podwykonawcy 
1. Strony dopuszczają możliwości zawarcia przez Wykonawcę umowy dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy w za-

kresie wykonania robót budowlanych, dostaw i usług z Podwykonawcami oraz przez Podwykonawcę z dalszymi 
Podwykonawcami, którzy w dalszej części umowy zwani są „Podwykonawcą”. Zawarcie takiej umowy w zakresie 
wykonywania robót budowlanych wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogą określać terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od 
daty doręczenia przez Podwykonawcę faktury lub rachunku. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane ta-
kiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy 
wobec Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedsta-
wienia mu projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określo-
nych w projekcie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem, kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-
boty budowlane. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawcą 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy i usługi z zastrzeżeniem ust. 7. Jeżeli w treści przedstawionej umowy ustalono termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 
od daty doręczenia faktury lub rachunku Zamawiający wezwie wykonawcę do zmiany tej umowy pod rygorem 
kary umownej opisanej w § 13. 

7. Obowiązkiem określonym w ust. 6 nie są objęte umowy na dostawy i usługi, dla których łącznie spełnione są wa-
runki, tj.: wartość brutto umowy jest mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia brutto i mniejsza niż 50 000,00 zł. 

8. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane oraz dostawy i usługi wykonane na podstawie umów przedłożonych 
Zamawiającemu. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonaw-
ców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców. 

10. Zasady wynagradzania Podwykonawców opisano w § 8 
11. Wysokość kar umownych z tytułu niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków w stosunku do Podwykonawców 

określono w § 13. 
§ 10 

Zabezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całko-

witej podanej w ofercie. 
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2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobo-

wiązanie 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia 

umowy. 
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
5. Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 
6. Zamawiający pozostawia 30% kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które 

zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
§11 

Warunki gwarancji i serwisu 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie                                         

z dokumentacją, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszają-
cych wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;  

2. Wykonawca udzieli ….. miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego obiektu; 
okres gwarancji i rękojmi obejmuje cały zakres przedmiotu umowy, tj. wszystkie roboty budowlane i montażowe, 
urządzenia, elementy i instalacje składające się na przedmiot umowy 

3. Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czasookres liczony od dnia poinformowania 

Wykonawcy o fakcie wystąpienia wad do usunięcia wad, również w przypadku wykonanie zastępczego o którym 
w ust. 8.  

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zama-
wiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej 
obiektu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikają-
cych z gwarancji. 

7. Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek wynikłych w okresie gwarancji, w ter-
minie adekwatnym do koniecznego zakresu prac. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zlecić naprawę 
„wykonawcy zastępczemu” (nie będącemu stroną niniejszej umowy) po uprzednim pisemnym wezwaniu Wyko-
nawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na ich usunięcie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając na-
leżne mu wynagrodzenie z zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub/i dochodzić 
kosztów tej naprawy od Wykonawcy na drodze sądowej. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w okresie gwarancji zapewnia bezpłatną aktualizację oprogramowania do wszyst-
kich dostępnych najnowszych wersji oprogramowania, wsparcie techniczne oraz wykonywanie wszelkich przeglądów, 
sprawdzeń wymaganych przez producentów urządzeń celem utrzymania gwarancji. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zgłoszeń oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłosze-
nia, udzielać wsparcia technicznego; nr telefonu ………….., adres poczty elektronicznej: ………………... 

11. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu lokalizacji przedmiotu zamówienia, 
następujących usług: 
1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i materiałowymi przy wykorzy-

staniu nowych nie regenerowanych, nieużywanych części i podzespołów; 
2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu 

12. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu/urządzeń, a jeżeli jest to możliwe technicz-
nie zdalnie. W przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca zapewni na wła-
sny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego 
na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli wskazane w ofercie przetargowej.  

13. Zakres usług gwarancyjnych i serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących czyn-
ności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

14. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu gwarancyjnego przy wykorzystaniu własnych materiałów, sprzętu                   
i narzędzi. 

15. Strony postanawiają, iż elementy, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług serwisu gwa-
rancyjnego pozostają własnością Zamawiającego. 

16. W przypadku wymiany elementów, części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia cer-
tyfikatów, testów, kart technicznych, kary gwarancyjnych, instrukcji obsługi, licencji, itp. wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

17. W razie trzykrotnej naprawy, w okresie gwarancji, tego samego elementu/części/ urządzenia, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządze-
nia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia 
żądania przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin gwarancji biegnie 
na nowo. 

18. W przypadku gdy sumaryczny czas napraw któregokolwiek elementu/części/urządzenia przekroczy 30 dni, Wyko-
nawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy na własny koszt; w razie wymiany urządzenia na nowe, wolne 
od wad, termin gwarancji biegnie na nowo. 
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19. Strony przyjmują, że niniejsza umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, jeżeli Wykonawca nie dołączył w chwili 
odbioru końcowego dodatkowych dokumentów gwarancyjnych; w przypadku ich przekazania postanowienia 
dodatkowych dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę niezgodne z niniejszą umową lub 
chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego nie będą miały zastosowania.  

20. Do odbioru robót polegających na usunięciu wad i usterek stosuje się odpowiednio postanowienia §6.  
§ 12 

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
1. Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. od dnia przekazania Wykonawcy 

terenu robót do momentu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, osoby, które będą świadczyły pracę u 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2020 roku poz. 1320, z późniejszymi zmianami), zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. 
Wymaganie powyższe dotyczą pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organiza-
cja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 
przewidzianych w dokumentacji - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra 
techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót i projektantów. 

2. W terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
1) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców na podstawie umowy o pracę 

wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, 
2) pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez cały 

okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na warunkach nierespektujących obowiązujących 
regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub minimalnej stawki godzi-
nowej. 

3. Na żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest okazać do wglądu przedstawicielowi 
Zamawiającego, aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w 
ust 1, ze wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i czynności, jakie wykonują (będą oni wykonywać) w ramach 
realizacji zamówienia. W każdym dniu realizacji przedmiotowej umowy przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany 
jest posiadać pisemną listę obecności pracowników. 

4. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1, poprzez 
zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia, w tym na miejscu wykonywania czynności. Wykonawca zapewnia 
Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ra-
mienia Wykonawcy i jego ewentualnych Podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zama-
wiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym umów o 
pracę. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie posia-
dania zawartych umów o pracę. Zamawiający może również zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem 
weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia, w szczególności w przypadku powzię-
cia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających z niniejszej umowy 
przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców.  

5. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem 
spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

6. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1–4, w tym nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych do-
kumentów i informacji zgodnie z pkt. 2–4, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiają-
cego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący ro-
boty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych (dotyczy pra-
cowników, którzy mają dostęp do danych osobowych) oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne 
do wykonania powierzonych im obowiązków. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za 
ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

9. Zmiana Pracownika wykonującego roboty będzie możliwa w następującej sytuacji: 
1) na żądanie Zamawiającego, jeżeli pomimo pisemnego upomnienia Zamawiającego pracownik w dalszym 

ciągu nienależycie wykonuje roboty; 
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonują-
cego roboty budowlane w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej 
zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz 
umowie. Zapisy pkt. 1–8 stosuje się odpowiednio. 

11. Zmiana pracownika wykonującego roboty skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących roboty (jeżeli ta-
kowy został przekazany Zamawiającemu) i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

§ 13 
Kara umowna 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 
kar umownych w szczególności z tytułu:  

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 7 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od ustalonego w § 2 terminu wykonania przedmiotu 
umowy. 

2) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania gwa-
rancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy 
kalendarzowy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad. 

3) za brak kontynuowania robót budowlanych po ich rozpoczęciu pomimo wyznaczonego terminu przez Zama-
wiającego, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 za każdy rozpo-
częty dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w ponagleniu,  
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4) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwyko-
nawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w 
podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 

6) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia 
temu obowiązkowi, 

7) nieprzedłużenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek uchy-
bienia temu obowiązkowi, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% całkowitego wyna-
grodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót wykonywanych w podwykonawstwie za każdy przypa-
dek uchybienia temu obowiązkowi, 

9) niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego 
obowiązku – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do 
pojedynczego pracownika. 

2. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wyko-
nawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek 
Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieod-

płatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiego wyzna-
czenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową. 
6. Kary umowne z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków nie będą nali-

czane, jeżeli Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych. 
7. Łączna wartość naliczanych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni, w następujących przypadkach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie likwidacji działalności Wykonawcy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego, 
c) jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczęcia robót budowlanych określonej 

w protokole przekazania placu budowy (terenu robót) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykony-
wania przedmiotu umowy, 

d) Jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego nie kontynuuje wyko-
nywania przedmiotu umowy. 

e) w przypadku wystąpienia konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego w terminie 7 dni od 
powzięciu przez niego wiadomości o w/w okolicznościach zachowując prawo do kary umownej w wyso-
kości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

a) Jeżeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie wykonuje świadczeń serwisowych w okresie gwarancji 
lub wykonuje w terminach niezgodnych z postanowieniami umownymi.  

f) w razie 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 zagro-
zić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych oko-
licznościach. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu od-

bioru.  
b) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 

1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie. 
2. Odstąpienie od Umowy następuje z dniem doręczenia stronie stosownej informacji na piśmie, przesłanej listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jednokrotnie awizowanym lub doręczonej stronie osobiście lub 
droga elektroniczna na adres email: ……………………... 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją, ob-
owiązującymi przepisami warunkami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 
umowy, specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą Zamawiający może nakazać Wykonawcy za-
przestanie wykonywania robót objętych Umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową 
innym podmiotom na koszt Wykonawcy. 

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegó-

łowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej strony, która 

odstąpiła od Umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpiecza-
jących, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, a Zamawia-
jący dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 
jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia. 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, których nie da się zagospodarować na innych placach 

budowy, 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 
zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 
§ 15 

Waloryzacja wynagrodzenia 
1. Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 7 umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki go-

dzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2207), 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 
2020 roku poz. 1342 z późn. zm), 

jeżeli zmiany określone w pkt. 1, 2, 3 i 4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego. Wnio-
sek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 
od towarów i usług albo podatku akcyzowego oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wyko-
nawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości mini-
malnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegól-
ności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalku-
lację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie bę-
dzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są ko-
nieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wyna-
grodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagro-
dzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych 
po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawie-
rać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wyna-
grodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomię-
dzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4 niniej-
szego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 obejmować będzie 
wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad 
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gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy może nastąpić w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

9. Poziom zmiany ceny materiałów lub  kosztów  określonych  w  ust.  8,  uprawniający  strony  umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % i będzie określony przez różnicę zmiany cen materiałów lub kosztów robót bu-
dowlanych w postaci wskaźnika publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego  Urzędu  Statystycznego aktual-
nym  na dzień   podpisania umowy  i wskaźnika aktualnego w dniu złożenia przez Wykonawcę wniosku o rewalory-
zację wynagrodzenia. 

10. Pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy                                 
i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu w dzienniku urzędowym przez prezesa głównego urzędu sta-
tystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montażowej. 

11. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić  nie  częściej  niż  1  raz  na  6  miesięcy  trwania  Umowy,  z uwzględnieniem 
ust. 10. 

12. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 10. 
13. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma 

rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy. 
14. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do  zmiany  wynagrodzenia,  strony  nawzajem są względem 

siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za 
który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie od-
powiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawa takiego żądania wraz z  potwierdzeniem, że nastąpiła jego  
zmiana uzasadniająca żądanie.  Ponadto wraz    z wnioskiem  należy   podać   dokładne   wyliczenie   kwoty   wy-
nagrodzenia   po   zmianie   Umowy, w szczególności należy  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  
zmiany  wynagrodzenia  a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. Ponadto w 
przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia   należy   również   przedstawić   dowody   ich   poniesienia   w 
zwiększonej wysokości. 

15. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich waloryzacji, wartość 
łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiągnęła poziom 115 % względem pierwotnie przewidzianego wynagro-
dzenia umownego brutto. 

16. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-14 niniejszego para-
grafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę na roboty budowlane lub usługi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ustawy prawo zamówień publicz-
nych, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:  
1) zmiany, w tym wydłużenia, terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sie-
ciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wy-
konanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi                  
w dokumentacji, 

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego 
c) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego terenu realizacji robót 
d) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ta wynika                  

z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,  
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w § 1  
f) wystąpieniem robót zamiennych, o których mowa w § 1  
g) zmiany wartości umowy o kwotę nie przekraczającą 15% wartości określonej pierwotnie w umowie (na pod-

stawie art. 455 ust. 2 ustawy pzp), 
h) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziem-

nych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpiecze-
niem lub usunięciem kolizji,  

i) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
j) działaniem siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan pandemii, strajki generalne lub lokalne 

itp.) mającej wpływ na terminowość wykonywania robót,  
k) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,  
l) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidual-

nych, w szczególności:  
 w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
 w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców bądź innych pod-

miotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu 
umowy,  

 w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z plano-
wanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakre-
sie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie 



Specyfikacja Warunków Zamówienia - ZP.271.2.2023 

możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych 
na terenie budowy,  

 niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia terminu 
przekazania terenu budowy,  

m) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację przed-
miotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,  

n) konieczności wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projek-
cie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, odstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę i wymagających dopełnienia 
procedur Prawa Budowlanego, 

o) wystąpienia robót  budowlanych  koniecznych  do  wykonania,  mających  ścisłe  powiązanie    z robotami 
budowlanymi podstawowymi, których właściwe wykonanie jest uzależnione od realizacji  pojawiających  
się  w  trakcie  realizacji  robót   budowlanych,  nie   przewidzianych   w pierwotnej dokumentacji projektowej 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

p) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania nale-
żytej staranności,  

q) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji za-
mówienia,  

r) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamó-
wienia,  

s) wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia w 
terminie i uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wie-
dzą techniczną, 

t) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robot, w tym prac przygotowawczych (pomiary 
geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)  

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu 
o czas niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną reali-
zację prac oraz o czas niezbędny do wykonania tych prac;  

2) zamian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikających z: 
a) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowla-

nym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane 
zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budow-
lanego lub warunków pozwolenia na budowę oraz zostały dopełnione warunki ustawy Prawo budowlane, 

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowla-
nym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy zmiany dokonane 
zostały podczas wykonywania robót i odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowla-
nego lub warunków pozwolenia na budowę przy dopełnieniu procedur ustawy Prawo Budowlane, 

c) wad dokumentacji projektowej, jeżeli takie ujawnią się podczas realizacji zadania, pomimo dołożenia 
wszelkiej staranności przez projektanta, 

3) zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 
a) w przypadku rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych  
c) w przypadku zmian wartości umowy o kwotę nie przekraczającą 15% wartości określonej pierwotnie                         

w umowie (na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy pzp), 
4) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uza-

sadniających taką zmianą, w szczególności wynikających z zasad dofinansowania projektu w ramach progra-
mów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-finansowego Zamawiającego,  

5) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warun-
kiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu                         
i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 
zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejsze-

nie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 
robót,  

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, 
zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,  

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych roz-
wiązań technicznych lub materiałowych;  

Realizacja robót, o których mowa w pkt. 5) może zostać wykonana na podstawie aneksu do umowy sporzą-
dzonego w oparciu o protokół konieczności i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego 
przez Zamawiającego. Protokół ten powinien zawierać zakres technologii zamiennych, uzasadnienie koniecz-
ności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w koszto-
rysie ofertowym, określający różnicę pomiędzy wartością technologii podlegających zamianie a wartością ro-
bót określonych do wykonania jako zamienne. W przypadku, gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż 
wartość robót podlegających zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu. 

6) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektanta, Kierownika 
Budowy; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, 
a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 
określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zama-
wiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy 
uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania 
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tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów 
określoną liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby);  

7) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiąza-
nych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się 
konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia;  

8) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:  
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją 

do wykonania podwykonawcy,  
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad 
dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 
której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zama-
wiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,  

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, 
która została zastrzeżona przez Zamawiającego jako kluczowa część zamówienia do osobistego wykona-
nia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie,  

e) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się 
Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zo-
stanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na 
etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,  

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczegól-
ności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowa-
dzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po 
stronie Wykonawcy;  

9) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówie-
nia związane z:  
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,  
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przed-

miotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,  
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony 

w dokumentacji sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia                       
w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 
finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były moż-
liwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

e) koniecznością wypadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotli-
wości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad 
i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 
wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub po-
trzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z 
uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej wpro-
wadzenie takiej modyfikacji,  

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności po-
wodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elemen-
tów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków pu-
blicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych zlokalizowa-
nych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, 
obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji ruchu, czy urzą-
dzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 
umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia,  

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, eko-
nomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem moż-
liwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;  

h) wystąpieniem sytuacji częściowego odstąpienia od umowy – wówczas przedmiot umowy zostanie pomniej-
szony o zakres objęty odstąpieniem z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia umownego o wartość 
tego zakresu;  

10) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze:  
a) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy,  
b) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentu-

jących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków 
losowych); 

11) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy wystę-
pują podmioty działające wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią oko-
liczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wyko-
nawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku 
z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie 
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obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem dokończenia 
realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

12) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospo-
darczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków pu-
blicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicz-
ności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ogranicze-
nia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z re-
alizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych 
ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, 
czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;  

13) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami 
rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy (wraz z przeniesieniem praw 
autorskich do wykonanych opracowań projektowych oraz udzieleniem gwarancji i rękojmi na zrealizowany 
zakres umowy) i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegól-
ności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazało się, iż jego dokończenie byłoby 
niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, spo-
łecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w 
szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub realizacji 
przedmiotu opracowań projektowych w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego 
zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy lub realizacji przedmiotu opracowań projektowych w świe-
tle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia in-
nych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą 
zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicz-
nie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego;  

14) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy.  

2. Zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksów do umowy pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo bu-
dowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych przepisy Ko-
deksu postępowania cywilnego oraz treść SWZ i treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku 
którego zawarto umowę. 

4. Zamawiający zobowiązuje się wszelkie ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne 
w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddać mediacjom lub innemu polubownemu rozwią-
zaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediato-
rem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiają-

cego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim. Jednocześnie Wyko-
nawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych. 

 
Zamawiający:                                                       Wykonawca:  
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