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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).   
(Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro jednak mając na uwadze możliwość 
wystąpienia innych robót budowlanych w tym samym obiekcie budowlanym, Zamawiający traktuje niniejsze 
zamówienie jako część większej roboty budowlanej w związku z czym stosuje przepisy ustawy pzp.) 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach  
32-400 Myślenice 
ul. Jagiellońska 8 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Remont pomieszczeń szatni na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Jagiellońskiej 8.   
 
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane.  
 
Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac, w tym:  

a) roboty rozbiórkowe: demontaż istniejących boksów szatniowych z konstrukcji stalowych, 

wykucie z muru ościeżnic drewnianych, zeskrobanie i zmycie starej farby, demontaż opraw 

oświetleniowych, załadunek i wywóz gruzu. 

b) roboty wykończeniowe: przygotowanie podłoża poprzez zagruntownie ścian i posadzek, 

wykonanie warstw wyrównujących z zaprawy samopoziomującej, dwukrotne szpachlowanie 

ścian, malowanie ścian i sufitów oraz lamperii, przygotowanie podłoża (lastrico) - odłuszczenie 

plus warstwa zszczepna, ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej szybkoschnącej, 

ułożenie cokolików z pociętych płytek, wykonanie fugowania spoin, prace porządkowe. 

c) roboty elektryczne: montaż nowych opraw oświetleniowych, wymiana przełączników oraz 

gniazd wtykowych.  

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i zgłosić przed złożeniem oferty ewentualne 

uwagi zamawiającemu, by ten wprowadził zmiany jeśli byłyby konieczne, tak aby w cenę 

składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były wszystkie czynności, które są niezbędne 

do kompleksowego wykonania zadania. Złożenie oferty jest jednoznaczne  

z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego materiały i założenia są kompletne 

do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem, a wszelkie możliwe wątpliwości ze 

strony wykonawcy zostały wyjaśnione.  
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Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących 
konkretnego producenta lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć parametry nie 
gorsze od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę 
równoważną musi do oferty załączyć dokładny opis z którego wynikać będzie zachowanie 
warunków równoważności.  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
Warunki powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy: 
 - Zamawiający nie ogranicza realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. 
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia. 
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
podwykonawców. 
- Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi 
wyraźnie wskazać w treści formularza ofertowego, jaką część zamówienia  wykonywać będzie 
w jego imieniu podwykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zamieści takiej informacji Zamawiający 
uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.  
- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA 
 
Do 30 dni. Gwarancja i rękojmia co najmniej 60 miesięcy. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń  
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i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeśli posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 50 000,00 zł.   

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek o ile: 
      posiada doświadczenie w należytym wykonaniu przynajmniej 1 zamówienia polegającego 

na budowie/modernizacji obiektu budowlanego o wartości sumarycznej nie mniejszej niż 
50 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie.  

 
Uwaga: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o zapis art. 24aa ustawy 
Pzp, przewiduje najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadanie, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
V. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY 
PZP: 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 
5 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem pkt 1.  
 

VI. WYMAGANIA DLA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
 

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone przez 
zamawiającego - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca zaoferuje 
przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami określonymi w siwz.  

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA   
 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, 
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – 
składanych wraz z ofertą: 
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1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na 
podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22, art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty musi 
dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia w zakresie wskazanym 
przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte 
w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2) W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, 
oświadczenie, o których mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia   

3) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dołączonym do 
oferty oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1).   

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, parametrów sprzętu oraz brak podstaw do wykluczenia 
(dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia do Zamawiającego): 

• Wykaz robót budowlanych (pożądany w formie tabeli zgodnie z załączonym do 
specyfikacji wzorem Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz 
musi zawierać określenie zamówień wymaganych przez zamawiającego, 
których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie, do wykazu 
należy załączyć dowody dotyczące wykazywanych zamówień.  
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• Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp: 
W przypadku złożenia w postępowaniu co najmniej 2 ofert, Wykonawca w terminie 3 dni 
od zamieszczenia na stronie internetowej www.almalo.edu.pl informacji o których mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (Informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
(Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz  
z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

4. Składanie niektórych dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dopuszcza się składanie dokumentów na warunkach określonych w obowiązującej ustawie 
prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do ustawy. 

5. Poleganie na potencjale innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp. 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Oferta wspólna 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

3) Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do 
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź 
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

4) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców, 
o których mowa w pkt VII.6.1), zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

http://www.almalo.edu.pl/
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5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub 
pełnomocnika). 

6) Informacja dotycząca składania oświadczeń / dokumentów: 
a) oświadczenie wymienione w pkt VII.1 – winno być złożone odrębnie przez 

każdy podmiot wraz z ofertą, 
7. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) Oświadczenia składane w ofercie dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp powinny być złożone w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub osobę / 
osoby uprawnione do podpisania oferty. 

2) Dokumenty składane w ofercie inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 
VII.7.1), powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub 
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, 
którego każdego z nich dotyczą. 

4) W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający będzie żądał 
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

6) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

7) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD  

WYKONAWCY PRZY SKŁADANIU OFERTY PRZETARGOWEJ - 
ZAWARTOŚĆ  OFERTY PRZETARGOWEJ 

          
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ 
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składane w formie oświadczenia, o których 
mowa w pkt VII.1.1) – Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ 

3. Inne dokumenty: 
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, kiedy podpisanie oferty 

wymaga udzielenia pełnomocnictwa. 
2) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 8 do SIWZ 
3) Potwierdzenie wniesienia wadium. 

 
IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr 122722806) lub drogą elektroniczną 
(na adres: sekretariat@almao.edu.pl). 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną. 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, oświadczenia, 
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w formie 
pisemnej.   

3. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej 
www.almalo.edu.pl  

4. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest 
Justyna Siłuszyk – kierownik gospodarczy.  

5. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane  
będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie  
przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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7. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający 

udostępni na swojej stronie internetowej. 
8. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również  

pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa 
i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 

 
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500,00 zł. (słownie: 
jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
- w pieniądzu 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
- w gwarancjach bankowych 
- w gwarancjach ubezpieczeniowych 
- w 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. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).     
 
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego:  
 

BGŻ BNP Paribas S.A. 73 1600 1462 0008 4782 4827 0038 
 
W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia 
poręczenia lub gwarancji musi obejmować co najmniej termin związania ofertą. Poręczenia  
i Gwarancje muszą być bezwarunkowe. W terminie otwarcia ofert wadium wpłacane  
w pieniądzu musi znajdować się na koncie zamawiającego. Potwierdzenie wpłaty lub 
oryginał wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do składanej oferty. Oryginału 
wadium w formie niepieniężnej nie należy zszywać z pozostałymi dokumentami. 
Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie 
wykluczony z postępowania. 
 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i  złożeniem  oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania oraz zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy 
Pzp. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale 
spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania 
w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione"). 

4. Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie 
z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

5. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie 
potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym - należy dołączyć 
pełnomocnictwo (złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii). 

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / 
osób podpisującej ofertę. 

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, nie zostaną ujawnione, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

9. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej 
kopercie oznaczonej napisem:  
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Oferta na: 

„…………………………………………………………”  
nie otwierać przed …………... 2019 r., godz. ………….. 

 
(należy wpisać tytuł zamówienia i termin otwarcia ofert) 

 

oraz zaadresowanej na Zamawiającego. Na kopercie należy także podać nazwę i adres 
Wykonawcy.  

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do 
oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany oferty stosuje się odpowiednio pkt XII. 9.  
Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY". Wykonawca 
nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 

 
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia: 24.06.2019 r., do godz. 12.30 

w siedzibie zamawiającego: 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8 (sekretariat Szkoły). 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.06.2019 r., o godz. 13.10 w siedzibie 
zamawiającego: 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8 (Gabinet Dyrektora). 

 
XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Cena całkowita oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
2. Podana cena oferty jest obowiązująca i niezmienna w całym okresie ważności oferty 

(związania ofertą). 
3. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy podać w Formularzu ofertowym – 

Załącznik nr 2 do SIWZ, w złotych polskich. 
Uwaga: 
Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego (w pkt 1 
Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT  

 
1. Kryteria oceny oferty:  

Kryterium I: cena – waga kryterium 60% 
Kryterium II: termin realizacji – waga kryterium 20% 
Kryterium III: gwarancja i rękojmia – waga kryterium 20% 
 

2. Sposób obliczenia punktów: 
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych 
w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów. 
 
Kryterium I:  
Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie „ceny” podanej w formularzu ofertowym, 
według wzoru:     

Pc  = 
Cn 

×   100  ×  Wc  Cob 

Pc – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „cena” 
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich cen z ofert podlegających ocenie 
Cob – cena oferty badanej 
Wc – waga kryterium „cena” (tj. 60%) w postaci ułamka (0,60) 
 
Kryterium II:  
W kryterium „termin realizacji” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie zadeklarowanego 
w Formularzu ofertowym terminu realizacji. 
 
Wykonawca otrzyma punkty w następujący sposób: 
 
- termin realizacji do 30 dni = 10 pkt 
- termin realizacji do 20 dni = 20 pkt 
 
Pt – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „termin realizacji” 
 
Kryterium III:  
W kryterium „gwarancja i rękojmia” Wykonawca otrzyma punkty na podstawie 
zadeklarowanego w Formularzu ofertowym okresu gwarancji. 
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Wykonawca otrzyma punkty w następujący sposób: 
 
- gwarancja i rękojmia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy – 10 pkt. 
- gwarancja i rękojmia na okres nie krótszy niż 72 miesięcy – 20 pkt.  
 
Pg – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „gwarancja i rękojmia” 
 

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów,   
obliczoną według wzoru:  

P = PC + PT + PG     

 
P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę 
 

XVI. TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 
 

1. otwarcia ofert dokona komisja, 
2. bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
3. podczas otwarcia ofert Zamawiający poda : 

1) nazwę wykonawców i ich adresy 
2) cenę  
3) termin wykonania zamówienia 
4) okres gwarancji 
5) warunki płatności itp. 

4. niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia itp.  

5. w pierwszej kolejności zostaną wyłączone oferty wycofane, 
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych. 
 

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Wybór wykonawcy. 
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Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, biorąc pod uwagę kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, 
zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym Załącznik 
nr 6 do SIWZ. 

2. Ogłoszenie wyników przetargu.  
Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 
4) unieważnieniu postępowania. 

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 
1) i 4). 

3. Zawarcie umowy.  
1) W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wybrany Wykonawca winien przybyć 

we wskazane miejsce celem podpisania umowy. 
2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia publicznego zgodnie z terminami 

określonymi w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia należytego 
zabezpieczenia umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia. Poręczenia i Gwarancje muszą być 
bezwarunkowe. Nie dopuszcza się wnoszenia zabezpieczenia w formach wymienionych w art. 
148 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na konto zamawiającego:  

 
BGŻ BNP Paribas S.A. 73 1600 1462 0008 4782 4827 0038 
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XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

 
1. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmiany treści umowy  

w uzasadnionych przypadkach i za zgodą zamawiającego, a w szczególności: 
1) Zmiany osób po stronie zamawiającego i wykonawcy, 
2) Adresu/siedziby Wykonawcy oraz adresów / siedzib Zamawiającego i/lub Stron 

Umowy. 
3) Wykonawcy – tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 
4) Rezygnacji z części zamówienia (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego)  

i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
5) W przypadku zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy. 

2. Zmiana przedmiotowej umowy, z wyłączeniem wskazanych w niej wyjątków, wymaga 
sporządzenia aneksu w formie pisemnej, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności.  

 
XX.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wniesienie zastrzeżeń do umowy, po zakończeniu postępowania, traktowane będzie przez 
Zamawiającego jako uchylanie się od zawarcia umowy. W sprawach nie uregulowanych 
niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 
a w tym: Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.  
 
Przewiduje się udzielenie zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych do kwoty 50 000,00 zł. 
 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia 
Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał we własnym 
przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, osoby na umowę o pracę wykonujące wskazane poniżej 
czynności w trakcie realizacji zamówienia, (których wykonanie polega na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy): 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty murarskie, 
- roboty malarskie. 
Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy 
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. 
Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany 
przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy 
realizacji zamówienia.  
W przypadku nie przedstawienia dokumentów lub  stwierdzenia, że do świadczenia robót 
wynikających z niniejszej umowy nie są zatrudnione na umowę o pracę niezbędne osoby, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone 
zdarzenie. 
 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
1. Załącznik nr 1 – Przedmiar robót , 
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,  
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy, 
7. Załącznik nr 7 – Wykaz zamówień, 
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie ws. RODO. 
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Podpis osoby odpowiedzialnej 
    za zakres merytoryczny:                                                  Podpis kierownika jednostki: 
 
  
..........................................     .......................................... 
 

    
                                                                                             

UWAGA 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Jagiellońska 8  
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Myślenicach jest  Pani Iwona Cygan-Opyt, kontakt: biuro@kancelariacygan.pl*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

mailto:biuro@kancelariacygan.pl*
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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______________________ 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 ...................................................................................                                    
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 

                                                   
NR NIP / KRS: …………………………….. 

REGON: ………………………………..….. 

Telefon / Fax: ………………………………   

adres e-mail: ………………………….….   

nr konta bankowego : ……………………. 
………………………………………………                   

 
                                                                                                                                            
Zamawiający:  
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach 
32-400 Myślenice 
ul. Jagiellońska 8 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

dla zamówienia publicznego  
nr ZSO.073.11.2019 

 
Remont pomieszczeń szatni na parterze w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Jagiellońskiej 8.   

 
Zamówienie wykonamy za cenę netto: ………......................................................................... 
zł.  
słownie netto .............................................................................................................................. 
zł. 
brutto ......................................................................................... zł. (kwota zawiera podatek 
VAT) 
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słownie brutto ............................................................................................................................ 
zł. 
 
Termin realizacji ……………………… dni. 
Okres gwarancji i rękojmi …….….………….. msc. 
Informujemy, że złożona oferta nie będzie/będzie1) prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).  

 
1. Informujemy, że Wykonawca jest małym/średnim/dużym2) przedsiębiorstwem. 

(w przypadku oferty wspólnej informację należy odnieść do Lidera składającego ofertę 
w postępowaniu)  

2. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, został przez nas zaakceptowany. 

 
3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców, 

powierzając im wykonanie następujących części zamówienia 2): 
 

 
 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

 
                                                                                                                        
....................... ,data  .................                             ....................................................................... 
                                                                                                                                         Podpis (podpisy) osób uprawnionych do 

                       reprezentowania Wykonawcy 
1) niewłaściwe skreślić 

Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r., poz. 1986.) – jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

Firma podwykonawcy 

Część zamówienia, której 
wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć 
podwykonawcy  

Wartość lub procentowa 
część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 
podwykonawcy 
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będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. W przypadku nie wykreślenia żadnej informacji Zamawiający uzna, że złożona 
oferta nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego. 
 

2) niewłaściwe skreślić 

Załącznik nr 3 do SIWZ                                                                                            
 ...................................................................................   
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
 

…………….……., dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 
(podpis) 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …… ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 
środki naprawcze:   
…………………………………………………………………………………………………
……………......………………………………………………………………………………… 
 

…………….……., dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 
(podpis) 

Uwaga – wypełnić tylko w przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  
………………………………………………………………………….………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….…….,, dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 

 
Uwaga – wypełnić tylko w przypadku kiedy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 
podwykonawców. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami:  
………………………………………………………………………….……………..…. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……., dnia …………………. r.  
 
       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 ...................................................................................  
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 
                

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
…………….……., dnia ………….……. r.  
        
                                                                                                        ………………………………………… 

 (podpis) 
 

Uwaga – wypełnić tylko w przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.  
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  
…………………………………………………………………… 
w następującym zakresie:  
………………………………………………………………….…  
 
……………………………………………………………………………… 
                              (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
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…………….……., dnia ………….……. r.  

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

(podpis) 

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

(podpis) 
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  Załącznik nr 5 do SIWZ                                                                                          

  
 ...................................................................................   
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Oświadczenie 
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
*) 
 

 
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz 
adresami wykonawców, którzy złożyli oferty, zamieszczonymi na stronie internetowej 
zamawiającego: 
 
1) przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

.......................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 
2) nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) 
 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 

*) Należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2 

Uwaga 
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W przypadku wypełnienia pkt. 1 wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
 

 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nr …………. wzór 

 
Zawarta w Myślenicach w dniu ………………. r. pomiędzy: 
Powiatem Myślenickim, z siedzibą w Myślenicach,  ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice,  
NIP 6811692325 reprezentowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Myślenicach, z siedzibą w Myślenicach, ul. Jagiellońska 8,  32-400 Myślenice,  
w imieniu którego działa Jacek Ślósarz – Dyrektor, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………. [NIP:………………., REGON:………., …………………… ] 
reprezentowaną przez: ……………..  
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do 
zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1986), na podst. art. 39, którego dokumentacja stanowi integralną część umowy strony zawierają 
umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na 
………, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ), i złożoną ofertą Wykonawcy, tworzącymi integralną częścią umowy. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: ……………  
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 290 ze zm).  

4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz przyjmuje 
zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i wykona przedmiot umowy zgodnie z umową za 
umówione wynagrodzenie ryczałtowe określone w §  8 ust 1. 

5. Wykonawca przy realizacji zamówienia, zatrudni osoby które będą brać udział w wykonywaniu 
robót budowlanych na podstawie umowy o pracę, we własnym przedsiębiorstwie lub osoby takie 
winny być zatrudnione przez podwykonawcę realizującego przedmiot umowy.    

6. Celem udokumentowania zrealizowania obowiązku określonego w ust. 6 Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą 
oni wykonywać. Na pisemne wezwanie Zamawiającego wystosowane w trakcie realizacji umowy, 
Wykonawca zobligowany jest  przedstawić wykaz osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. 
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7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 6, Wykonawca w 

terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany wykaz, o którym 
mowa w ust. 7. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 

8. Obowiązek o którym mowa w ust. 7 ma zastosowanie  także do podwykonawcy realizującego 
zadanie objęte niniejszą umową. 

9. Wykonawca na podstawie art. 31 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych 
osobowych w celu prawidłowo wykonanej umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i 
uprawnień. 

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy  
w terminie  od dnia ………………….201.. r. do dnia ……………..201..r.  

 
§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,  

2) powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w wykonaniu robót, podając przyczyny 
opóźnienia. 

3) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 z późn. zm.), 

4) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami 
ustawy  z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) i Ustawy z 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

5) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: 
a. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
b. aprobaty techniczne, 
c. certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 
d. atesty, 

6) protokolarne przejęcie terenu budowy, 
7) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy, 
8) wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy, 
9) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, a w szczególności szczelne zabezpieczenie 

wyposażenia pokojów i podłogi folią,  
10) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót, 
11) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych 

robót przed ich zniszczeniem,  
12) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego,  
13) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 

odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,  
14) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ( posprzątanie pokojów i innych pomieszczeń 

gdzie były prowadzone roboty, usunięcie foli ochronnej z ram okiennych) oraz przekazanie go 
Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,  

15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie 
wymaganych atestów i zaświadczeń,  
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16) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy, 
2) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,  
3) zapewnienie nadzoru, 
4) odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 6 umowy. 

3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza 
odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii 
elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem i na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę, i 
zużycie wody i energii elektrycznej, ponosi Wykonawca. 

 
§ 4 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
§ 5 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: …… ……………….……. ………………… a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących 
robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach  

 
32-400 Myślenice ul. Jagiellońska 8 

REGON: 356586079 NIP: 6811349811 
Tel. 12 2740070 Fax 12 2722806 

zso@almalo.edu.pl 
lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Do faktury/rachunku 
winien być doręczony protokół odbioru, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, 
na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy tj:. winien dysponować 
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiana, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 
nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji, nie później niż 8 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu 
umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 
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Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 
zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 
przypadkach:  
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o 
podwykonawstwo, o których mowa w ust 4 pkt. 6. 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7. 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty 
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, 
lub gdy termin zapłaty będzie dłuższy niż określony w ust. 4 pkt. 1, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy przez Zamawiającego,  

5) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy, 

7) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ i jej załącznikach. 
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Ustęp 8 stosuje się odpowiednio. 

11. Niezgłoszenie w terminie 7 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu 
przez Zamawiającego. 

12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. 

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 
do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % 
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8, oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw 
lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

16. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w 
ust. 4 pkt. 1, Zamawiający informuje  o tym Wykonawcę i wzywa go do wprowadzenia 
wymaganej zmiany terminu, pod rygorem naliczenia kary umownej. 
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17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-14. 

21.  Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone ust 7-14.  
22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 
realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli 
działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 6 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę/faktury.  
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70% 

wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturą/fakturami częściowymi po zakończeniu 
tych elementów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych 
elementów ustala  Osoba uprawniona do nadzorowania za pisemna zgodą  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na wskazane na fakturze konto 
Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą 
przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru przyjętego bez zastrzeżeń 
według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym scalonym Wykonawcy w terminie do 60 dni od 
daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

4. Faktura końcowa o wartości minimalnej 30% brutto wykonanych i odebranych robót, z 
uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:  
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a) sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez 

Osobę uprawnioną do nadzorowania, i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 
b) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie 

przedmiotu umowy bez usterek, 
c) dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy 

Prawo  Budowlane. 
5. W przypadku, gdy wynikające z kosztorysu powykonawczego wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

przewyższało wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 8 umowy – Wykonawcy należne jest 
jedynie wynagrodzenie ryczałtowe. 

6. Do poszczególnych faktur Wykonawca, który przedmiot umowy wykonuje przy udziale 
Podwykonawców, winien złożyć oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu przez Wykonawcę z 
zapłatą wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy.  

7. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z 
uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo 
Budowlane. 

8. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów 
odbiorowych:  

1) oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektora nadzoru,  
2) dokumentacji powykonawczej,  
3) wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,  
4) wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń i badań, 
5) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami, 
9. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego. Wyznaczenie nowego 
terminu zgodnie ze zdaniem 1 nie pozbawia zamawiającego prawa do naliczania kar umownych 
z tytułu nieterm9inowego wykonania umowy.   

10. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich 
sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.  

11. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.  
12. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis 
Wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
15. Za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź datę podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie 
wad wskazanych w protokole odbioru końcowego zawierającego wskazanie wad przedmiotu 
umowy. 
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§ 7 
ODBIÓR OSTATECZNY 

1. Odbiór ostateczny następuje w terminie do 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji i 
polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.  

2. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego (Ilość osób i skład komisji oraz tryb powołania 
zgodny z zarządzeniem Zamawiającego.) 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany protokół, do którego 
stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 ust. 14.  

 
§ 8 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe z zastrzeżeniem ust. 3 do wysokości:  
  Netto ……………………………………… zł  

VAT ………………………………………… zł  
brutto …………………………………….. zł  
(słownie:………………………………………………………………………………………………… zł),  

2. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jak również roboty nie ujęte, a niezbędne do 
wykonania umowy takie jak np.: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i 
zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek 
roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

4. Za zgodą zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania robót na podstawie 
protokołu częściowego wykonania robót sporządzonego przy udziale Zamawiającego zgodnie z 
przedstawionym przez Wykonawcę częściowym kosztorysem, maksymalnie do 70% wartości 
zamówienia, określonej w ust. 1. Pozostała kwota zamówienia zostanie wypłacona po odbiorze 
końcowym. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, w terminie 
do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z 
zastrzeżeniem wstrzymania zapłaty w przypadku nastąpienia okoliczności określonej w ust. 6. 
Wstrzymanie zapłaty dotyczy części wynagrodzenia równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Od wstrzymanych należności nie będą naliczane ustawowo 
należne odsetki. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, wymaganych należności 
podwykonawcy (robót budowlanych, dostaw lub usług) lub dalszemu podwykonawcy stosuje się 
reguły art. 143 c ustawy Pzp. 

8. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest / nie jest* czynnym płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić). 
11. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Podmiotu Tworzącego 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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12. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518KC 

(w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz 
wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela. 

13. Naruszenie zakazu określonego w ust. 12, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty 
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.   

14. Przed ostatecznym ustaleniem obowiązku zapłaty kary umownej określonej w ust 3, Przyjmujący 
zamówienie może złożyć pisemne wyjaśnienie w terminie 14 dni od wezwania do udzielenia 
wyjaśnień  przez Udzielającego zamówienie. Brak złożenia pisemnego wyjaśnienia nie stanowi 
przeszkody do nałożenia kary umownej o której mowa w ust 13.  

 

§ 9 
WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Na przedmiot umowy objęty niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi  
…………………… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po 
zakończeniu odbioru końcowego robót. 

2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek  
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego a jeżeli usunięcie wad w takim 
terminie nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, Wykonawca winien uzgodnić z 
Zamawiającym inny termin. 

3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia 
wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust.2.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 
biegnie od nowa od chwili usunięcia wad. W innych wypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

5. Pomimo wygaśnięcia rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 
zostały zgłoszone  przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze 
przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE  
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
2) w razie opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 9 ust. 3, 

3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
5% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 50 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

5) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 złotych brutto za 
każdy nie przedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

6) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 500 złotych brutto, za każdą nie przedłożoną kopię Umowy lub jej 
zmiany, 
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7) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty 

wynagrodzenia dłuższego niż 60 dni lub w przypadku nie zastosowania się do zaleceń 
Zamawiającego co do zmiany terminu płatności, każdorazowo w wysokości 500 złotych brutto, 

8) w przypadku, stwierdzenia że do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy nie jest 
zatrudnionych na umowę o pracę na minimum ½ etatu co najmniej 2 osób, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł brutto za każde stwierdzone zdarzenie. 

9) z tytułu odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy określonej w § 8 ust. 1, 

10) za nie przedłożenie Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w 
wysokości 0,03% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeżeli: 
1) Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych umową pomimo wygrania przetargu i 

przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do 
rozpoczęcia robot. 

2) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Zamawiającego, nie wykonuje robót 
zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3) Wykonawca zaniechał realizacji robót bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy 
niż 14 dni. 

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Podmiotu Tworzącego  
Zamawiającego, 

5) w razie konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności 
dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości Umowy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy 

6) Wykonawca nie zawarł nowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, o którym mowa w § 11. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni od odstąpienia 
zobowiązani są do sporządzenia protokołu robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 
gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne, na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego. 

5. W pozostałych przypadkach Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 
……………… złotych. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości 
ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego 
ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia. 

 
§12 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ............................................., 

legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon 
służbowy  nr .......................................... 

2. Osoba nadzorująca Pani Justyna Siłuszyk – Kierownik Gospodarczy: telefon służbowy  
nr 122740070. 
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3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 
 

 
 

§ 13 
MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY 

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 
1. w stosunku do terminu realizacji umowy: 

1) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie 
przedmiotu zamówienia lub SIWZ, 

2) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają, 

3) zmiana w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu 
realizacji umowy w przypadku gdy zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 

a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;  

2. w stosunku do osób: 
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ, 
2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po 

wcześniejszej pisemnej informacji, 
3) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o 

ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, 

4) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień 
co wymagane w SIWZ. 

 3. inne: 
1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to 

koszty inwestycji albo skróci czas realizacji), 
2) zmiana producenta czy dostawcy urządzeń, jeżeli dokonana zmiana będzie odpowiadała 

wymaganiom przedstawionym w SIWZ - projekcie i STWiORB, 
3) zmiany nazwy zadania. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem 
nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
§ 14 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości …. % 

wartości umownej określonej w § 8 ust. 1 tj. .................... zł. (słownie: .........................  zł w 
formie .............................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % 
(tj. ...................... zł.) w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni 
po upływie okresu rękojmi. 

 
§ 15 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  
w związku z prowadzonymi robotami. 

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i 
ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną część 
przedmiotowej umowy. 

4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, Kodeksu 
cywilnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 2016, poz. 
290) wraz z przepisami wykonawczymi. 

6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 
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Załącznik nr 7 do SIWZ                                                                                          
  
 ...................................................................................   
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 
 

Wykaz zamówień odpowiadających opisanym w SIWZ 
 
 

Przedmiot zamówienia 
(dokładny zakres)  

Wartość brutto* Data wykonania 
dzień/miesiąc/rok 

Nazwa odbiorcy 
(zamawiającego) 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

   

                      
Na każdą z wymienionych pozycji załącza się stosowny dowód potwierdzający ich należyte 

wykonanie lub wykonywanie.    
                      

....................................... 
           (miejscowość, data)          

................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 ...................................................................................   
  (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO  

 
Znak sprawy: ZSO.073.11.2019 

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 
....................................... 
           (miejscowość, data)          

.......................................................................... 
podpis osoby uprawnionej do 

                                                                                                                        reprezentowania Wykonawcy 
 

 

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