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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

ul. Katowicka 20, 96 – 200 Rawa Mazowiecka  

NIP: 835-156-76-30 

Regon: 100441327 

KRS: 0000296935 – Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Telefon: +48 46 815 40 55; 46 814 24 24 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://zgoaquarium.pl/, 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 

E-mail: biuro@zgoaquarium.pl, odpady@zgoaquarium.pl 

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@zgoaquarium.pl 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE 

BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE 

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE 

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym – negocjacje 

fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zwanej dalej "ustawą p.z.p.” 

lub „p.z.p.", przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SWZ. 

2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w 

obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie 

art. 3 ust. 2 p.z.p. 

 

IV. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA 

NEGOCJACJI 

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia 

złożonych ofert, a po zakończeniu negocjacji zaprasza wykonawców do składania ofert 

dodatkowych.  

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlane 

Dodatkowe przedmioty: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji; 

45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych; 

45223200-8 – Roboty konstrukcyjne; 

http://zgoaquarium.pl/
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45262400-5 – Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; 

45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

31520000-7 – Lampy i oprawy oświetleniowe  

45314310-7 – Układanie kabli 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na 

budowie budynku garażowo-magazynkowego (kat. III) o pow. zabudowy – 

111,69 m
2
, pow. użytkowej  - 107,21 m

2 
i kubaturze – 594,41 m

3
 na działkach o 

nr ewid. 175/1 i 176/1 w obrębie ewid. Nr 0030 Pukinin gmina Rawa 

Mazowiecka. na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Pukininie. Budynek 

będzie wykorzystywany, jako miejsce składowania sprzętu ogrodniczo-

rolniczego i urządzeń służących do pielęgnacji terenów zielonych wokół 

budynku administracyjno-biurowego. 

2) Szczegółowy zakres i sposób wykonywania robót objętych zamówieniem 

określają projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar stanowiący załącznik do SWZ. 

Ponadto roboty budowlane objęte umową mają być wykonane zgodnie z wydaną 

przez Starostę Rawskiego decyzją o pozwolenia na budowę Nr 461/2021 z dnia 

26.10.2021 r., oraz przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi 

oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a oddany 

obiekty musi spełniać wszystkie warunki gwarantujące jego użytkowanie 

zgodnie z celem, jakiemu ma służyć. Zamawiający dopuszcza zmianę 

konstrukcji wiaty przedstawiając projekt zamienny. 

3) Na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze SWZ, 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót oraz terenem budowy, aby wnieść ewentualne zapytania i uwagi 

przed terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację zadania. 

Instalacje i montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z normami, warunkami 

technicznymi i wytycznymi montażowymi określonymi przez producentów 

montowanych urządzeń.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym warunkami istniejącymi na terenie budowy i 

jego otoczeniu, i zobowiązany jest uwzględnić je w wynagrodzeniu. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ i 

odpowiada za nieprzestrzeganie tych przepisów. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia 

oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego 

jego wykonania, zgodnie z technologią robót określoną polską normą oraz 

warunkami technicznymi odbioru robót. 



 

 

 

7) W okresie realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do 

dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, 

wyposażeniem i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach 

niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów i urządzeń 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne atesty i 

certyfikaty pozwalające na ich stosowanie oraz uzyskania od inspektora nadzoru 

inwestorskiego zatwierdzenia materiałowego na wszystkie materiały 

przewidziane do wbudowania. 

15) Zamawiający dochował najwyższej staranności, by opis przedmiotu 

zamówienia nie odnosił się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków 

towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia. Niemniej 

jednak, w przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot 

zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 

szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub 

rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, 

jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz 

nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy 

należy wtedy traktować, jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia 

roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

16) Oferując materiały równoważne wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu kompletną dokumentację oferowanego przez siebie zamiennika, 

aby umożliwić Zamawiającemu porównanie cech i parametrów oraz dokonania 

na tej podstawie rzetelnej oceny równoważności.  

17) Wykonawca wykona przedmiot umowy, wyłącznie z materiałów i urządzeń 

fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa. 

18) Przedmiot zamówienia należy wykonać przy zastosowaniu materiałów 

budowlanych oraz urządzeń posiadających: 

a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

b) aprobaty techniczne, 

c) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 

d) atesty i normy. 

19) Roboty i materiały nieujęte w dokumentacji projektowej a wynikające z 

technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 

uwzględnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia 

w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego. 



 

 

 

20) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce na ustawienie zaplecza 

socjalno-magazynowego oraz będzie ponosił wszelkie koszty związane z jego 

utrzymaniem. 

21) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych 

materiałów. 

22) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy 

materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

23) Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty z tym związane 

będą rozliczone w formie ryczałtu w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: 

tysiąc złotych 00/100).  

24) Odpady np. gruzy powstałe w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z przepisami prawa. 

25) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez 

Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu 

budowy wraz z terenem przyległym.  

26) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

za szkody wyrządzone przez wykonawcę właścicielom lub użytkownikom 

nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane oraz 

sąsiadujących z terenem budowy. 

27) Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę pełnej gwarancji na 

przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy dla każdego z elementów 

przedmiotu umowy oraz zamontowane materiały, licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. (Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia może ulec zmianie zgodnie z terminem zadeklarowanym przez 

wykonawcę w ofercie, w ramach kryterium „okres gwarancji). Okres udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy 

okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot 

zamówienia. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi 

naprawami oraz usuwaniem usterek ponosić będzie Wykonawca. 

28) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres 

obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. 

W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu 

potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia.  

29) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 

budowy. 

30) Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyska pozwolenia 

niezbędne na etapie prowadzenia robót budowlanych. 

31) Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie ustalonym przez strony, 

jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy. 



 

 

 

32) Wykonawca pokryje koszty obsługi geodezyjnej (tyczenia i 

inwentaryzacja), niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia. 

33) Odbiory robót, z których sporządzane będą protokoły odbioru robót będą 

dokonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

34) Wykonawca zobowiązany jest realizować zobowiązania gwarancyjne 

zgodnie z zapisami umowy oraz wszelkich innych zobowiązań wynikających z 

uzyskanych decyzji, w tym zaleceń porealizacyjnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z decyzji 

zarówno uzyskanych przez siebie, jaki i przez Zamawiającego.  

35) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane decyzje 

administracyjne, protokoły, atesty i inne dokumenty, uzyskane w trakcie 

realizacji zamierzenia inwestycyjnego, które są niezbędne do dokonania odbioru 

danego etapu prac lub odbioru końcowego.  

36) Wykonawca po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia opracuje i 

przekaże Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej 

opracowanej w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.  

37) Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt budowę i 

roboty, w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkód i strat 

materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), 

Suma ubezpieczenia, o której mowa powyżej, będzie nie niższa niż pełna 

wartość wynagrodzenia wykonawcy, wynikająca z zapisów umowy. 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO 

DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy w 

Zakładzie ZGO Pukinin.  

2. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w 

niniejszym postępowaniu.  

3. Podczas wizji lokalnej wykonawca może zapoznać się szczegółowo z całym 

terenem, na którym planowana jest realizacja inwestycji, a w przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości wykonawca powinien złożyć pisemnie 

zapytania do Zamawiającego, które wykluczą ewentualne roszczenia w trakcie 

wykonawstwa robót. 

4. Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy będzie możliwe w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu 

daty takiej wizji. Telefon kontaktowy 46 814 24 24, 661-483-633, email: 

przetargi@zgoaquarium.pl. 

5. Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny 

wykonawcy. 

 

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 95 

mailto:przetargi@zgoaquarium.pl


 

 

 

1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców, w wymiarze czasu 

pracy adekwatnym do powierzonych zadań wszystkich osób wykonujących 

prace fizyczne związane z wykonywaniem zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy - na podstawie umowy o pracę.  

2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186) tj. 

kierownika budowy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy 

również podwykonawców i dalszych podwykonawców prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEDIG lub 

innych równoważnych rejestrów wykonujących osobiście i samodzielnie 

czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

oraz osób wykonujących usługi geodezyjne. 

3. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy, zobowiązany będzie do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia, o zatrudnieniu osób wykonujących 

prace fizyczne, o których mowa w ust 1, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy - na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 

1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

i dalszych podwykonawców osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w 

trakcie realizacji zamówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy i dalszych podwykonawców o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 



 

 

 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy i dalszych 

podwykonawców; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy i dalszych 

podwykonawców (wraz z dokumentem 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 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych 

podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w umowie o zamówienie publiczne. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy 

przez wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców, 

zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. W przypadku, gdy wykonawca wskaże, jako osobę pełniącą funkcję kierownika 

budowy osobę, która nie posługuje się w stopniu odpowiednim i wystarczającym 



 

 

 

językiem polski, wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka 

polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco 

wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 

stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez 

Zamawiającego, w zakresie niezbędnym dla użytku kierownika budowy. 

Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na 

złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w 

tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.  

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących 

terminach: 

1) rozpoczęcie prac: data podpisania umowy. 

2) zakończenie prac: 30.04.2022 r. 

 

IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI TEJ UMOWY 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały zawarte w załączniku nr 10 

do SWZ.  

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem 

art. 454 i art. 455 p.z.p. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy. Zmiana 

umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

 

X. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na 

potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez 

Zamawiającego wymagania. 

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:  

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;  

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, p.z.p., tj.:  

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  



 

 

 

2. Wykluczenie wykonawcy następuje z uwzględnieniem okoliczności określonych 

zgodnie z art. 111 oraz art. 110 p.z.p.  

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

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

warunki dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że: 

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną minimum 200.000,00 zł.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że: 

a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej jedną (umowę) polegającą na budowie obiektu ogólno-

budowlanego o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00 zł 

brutto; 

b) skieruje do realizacji zamówienia: osobę pełniącą funkcję kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

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

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych 

lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 

może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

XIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Zaleca się, aby dla sporządzenia oświadczenia wykonawca 



 

 

 

posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 2 SWZ. Informacje 

zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 

osobistym. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych: 

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się 

do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p. - wzór 

oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ; 

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 

369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 7 do SWZ; 

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 4 p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie 

gwarancyjnej co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 

00/100); 

5) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 

rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ; 

UWAGA: Za wykonane, uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. 

protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem. 

Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach 

potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót o wartości wyrażone w 



 

 

 

innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy 

podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego 

publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.  

6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ; 

UWAGA: Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji losowych dopuszcza 

zmianę osoby wskazanej w ofercie do pełnienia w/w funkcji pod warunkiem, iż 

nowa wskazana przez wykonawcę osoba będzie spełniała wymagania wskazane 

w SWZ. Kierownik budowy, winien posiadać aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.  

Kierownik budowy powinien posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) 

lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające 

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem 

zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również 

kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a 

ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646).  

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast: 

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 

pkt 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające ,że: 

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 

zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej 

tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

4. Dokumenty, o których mowa ust. 3 pkt 1), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 



 

 

 

wykonawca wskazał w dokumencie oświadczeniu o którym mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p. dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy 

podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6. Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich 

złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych podmiotowych środków dowodowych. 

8. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą 

wątpliwości zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który 

jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla 

oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów. 

9. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 

2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z 

uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

10. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się: 

a) w przypadku, gdy zostały wystawione, jako dokument elektroniczny przez 

upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się 

ten dokument elektroniczny; 

b) w przypadku, gdy zostały wystawione, jako dokument w postaci papierowej 

przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie 



 

 

 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne 

niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne 

niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby a sporządzono je, jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie 

należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej 

zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. W przypadku, gdy oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe o których 

mowa w rozdziale XIII SWZ zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku. 

12. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem 

komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale XVI SWZ. 

13. Ocena spełniania przez wykonawców określonych przez Zamawiającego 

warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie 

dokumentów określonych w SWZ.  

 

XIV. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków prawnych. 



 

 

 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, 

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi 

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 

finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.  

5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z 

wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi 

winy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

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.  

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania oferty nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby: 



 

 

 

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia 

niezbędnych zasobów wykonawcy – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 

6 do SWZ;  

2) w terminie określonym zgodnie z działem XIII ust. 2 SWZ, przedkłada w 

odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wskazane w dziale 

XIII ust. 2. 

3) składa wraz z ofertą oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do SWZ 

wystawione przez podmiot udostępniający niezbędne zasoby – w zakresie, w 

którym go dotyczy. 

9. Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia 

rozdziału XIII ust. 2, 3, 4, stosuje się odpowiednio. 

 

XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

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

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być 

załączone do oferty. Z treści załączonego do oferty pełnomocnictwa winien 

jednoznacznie wynikać zakres umocowania oraz dane mocodawców i 

pełnomocnika. 

2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia zobligowani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, z którego 

wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy 

(załącznik nr 8 do SWZ). 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  

4. Oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy wykonawcy zobowiązani 

będą przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców 

wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.  



 

 

 

7. Zamawiający będzie weryfikował spełnienie warunków udziału wykonawcy w 

postępowaniu dla wszystkich wykonawców wspólnie (łącznie) z zastrzeżeniem 

art. 117 ust. 2-4 p.z.p.. 

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

9. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 117 ust. 1 Pzp – szczególnych, 

obiektywnie uzasadnionych, sposobów spełniania przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, 

uzasadnionych charakterem zamówienia oraz proporcjonalnych.  

10. Zamawiający nie określa – na podstawie art. 58 ust. 4 Pzp – wymagań 

związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do 

pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia 

i proporcjonalne do jego przedmiotu 

 

XVI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, 

PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ 

SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, 

WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji 

elektronicznej:  

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/; 

2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - obowiązkowo w zakresie 

składania, zmiany lub wycofania oferty przez wykonawcę; 

3) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: przetargi@zgoaquarium.pl - w 

szczególności do składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, uzupełniania 

dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień. 

2. Zamawiający zaleca wykonawcom, aby komunikowali się z Zamawiającym za 

pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji 

użytkowania sytemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP, które dostępne są na 

stronach internetowych. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB.  

5. Identyfikator postępowania i link z dostępem do postępowania na miniPortalu 

niezbędne do zaszyfrowania i złożenia oferty dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 

7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca 

posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofanie oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów 

lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do 

komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: 

przetargi@zgoaquarium.pl (z wyłączeniem składania ofert).  

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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 udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2415 z późn. zm.).  

10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawie wymagającej 

zachowania przewidzianych w postępowaniu zasad komunikacji.  

11. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania do treści 

SWZ, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływa terminu składania ofert.  

12. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 

11, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. 

13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 11.  

14. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 

mowa w ust. 11, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

15. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 

Zamawiający może zmodyfikować treść SWZ.  

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w 

art. 280 ust. 2 i 3 p.z.p., przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. 

17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej http://www.bip.zgoaquarium.pl/ 



 

 

 

 

XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY 

UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W 

PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W 

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

Zamawiający nie określił innego sposobu komunikacji z wykonawcami niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

XVIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ ZWYKONAWCAMI 

Pod względem merytorycznym: Pan Łukasz Wasilewski tel. 46 814 24 24. 

Pod względem formalnym: Pani Katarzyna Mirowska tel. 46 814 24 24. 

 

XIX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, 

przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 

upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.03.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, następuje wraz 

z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w 

wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 

nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych;  

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 



 

 

 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Santander 

Banku Polska S.A nr rachunku 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000 z adnotacją 

"Wadium - nr postępowania ZP/01/2022”.  

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty 

termin uznania rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej 

poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych 

okoliczności;  

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 postępowania; 

6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ZGO AQUARIUM Sp. z o. o.  

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. zobowiązanych 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); 

8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.  

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do 

oferty;  

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony 

wraz z ofertą.  

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu 

związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 

mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona. 

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

 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.  

2) załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie 

art. 125 ust. 1 p.z.p. Oświadczenie składają odrębnie: 



 

 

 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 

podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 

podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy 

Wykonawca, w celu spełnienia warunków, będzie polegał na zdolnościach 

ekonomicznych, technicznych lub zawodowych innych podmiotów - o 

którym mowa w Rozdziale XIV ust. 8 pkt. 1) SWZ (jeżeli dotyczy);  

4) dowód wniesienia wadium;  

5) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy)” 

- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika 

z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za 

pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 

pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty 

lub do złożenia oferty i podpisania umowy.  

- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. 

Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 

wykonawców należy załączyć do oferty.  

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Załącznik nr 7 - oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4 p.z.p. 

(jeżeli dotyczy).  

2. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 

określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, 

powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.  

3. Wykonawca w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.  

4. Złożenie oferty pod rygorem nieważności następuje w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, wyłącznie za pośrednictwem dedykowanego formularza pn. 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz udostępnionego przez miniPortal 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/).  

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym 

dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, do oferty 

należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być złożone 



 

 

 

w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się 

także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 

sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo 

o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobisty w ogólnie dostępnych formatach 

danych, w szczególności w formatach pdf, doc, docx, jpg, ze szczególnym 

wskazaniem na pdf. 

7. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ składane przez 

Wykonawców oraz dokumenty składane przez podmioty wspólnie ubiegające się 

o zamówienie, podmioty na których zdolnościach polega Wykonawca, 

podwykonawcy składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415); Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. u. z 2020 poz. 2452). 

8. Wszystkie pliki składające się na ofertę należy skompresować do jednego pliku 

archiwum (ZIP).  

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), wykonawca powinien nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku.  

10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 

dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 



 

 

 

12. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie 

odrzuceniu. 

13. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

14. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

 

XXII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. 

2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

4. Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 

odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza – nazwa – ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.) i udostępnionych również na 

miniPortalu. 

9. 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.  

10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej 

na miniPortalu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 

 

 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty.  

12. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 04.02.2022 r., do godz. 10:00. 

13. UWAGA! za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na 

ePUAP.  

 

XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 

04.02.2022 r., o godzinie 10:30.  

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia oferty 

w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania http://www.bip.zgoaquarium.pl/ informację o 

kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu się Zamawiającego w zakładce Deszyfrowanie na 

miniPortalu i następuje po przez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach 

6. Zgodnie z p.z.p. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 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. 

 

XXIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu za podstawę rozliczenia 

wykonania przedmiotu zamówienia z wykonawcą wynagrodzenie ryczałtowe, 

które musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

2. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

z 2013, poz. 1129), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę 

wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować 

przedmiaru robot. W niniejszym postępowaniu przewidziano rozliczenie 



 

 

 

ryczałtowe, stąd załączony do SWZ przedmiar robót pełni rolę informacyjną i 

nie stanowi zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich 

kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w 

przedmiarze robot, a występujące w projekcie budowlanym, opisie przedmiotu 

zamówienia lub z nich wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlanym lub opisem 

przedmiotu zamówienia decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt 

budowlany i opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może żądać zapłaty 

dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż 

nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlanym lub opisie 

przedmiotu zamówienia. 

3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SWZ.  

4. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do przygotowania oferty. Zakres 

robót w nim przedstawiony nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu 

wykonywanych robót. 

5. W terminie 2 dni od podpisania umowy wykonawca, którego oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wykonania i przedłożenia 

Zamawiającemu kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej na 

podstawie przedmiaru. Wyliczone w tym kosztorysie ceny poszczególnych 

elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z ceną przedstawioną 

w ofercie przetargowej.  

6. Kosztorys ofertowy brany będzie pod uwagę przy ewentualnych rozliczeniach w 

toku wykonywania umowy.  

7. Dokładność jednostek kosztorysowych należy podać z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

8. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wynikające 

wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania 

m.in. koszty związane z budową, koszty zaplecza. 

9. Cena musi uwzględnić podatek od towarów i usług (jeśli występuje) wszystkie 

koszty i składniki ponoszone przez wykonawcę, a także wszystkie wymagania i 

warunki stawiane przez Zamawiającego określone w SWZ i załącznikach. 

10. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), 

przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i 

wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

12. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1. 



 

 

 

13. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego 

podatku od towarów i usług – VAT - jeżeli występuje. 

13. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 

się wariantowości cen. 

14. Cena oferty określona przez wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku 

realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji za 

wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

15. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe 

opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych:  

1) „robót zamiennych”, o których mowa w § 1 ust. 7 wzoru umowy;  

2) „robót zaniechanych”, o których mowa w § 1 ust. 8 wzoru umowy, czyli w 

sytuacji odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu zamówienia 

podstawowego;  

3) „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego”, które Zamawiający może zlecić na 

zasadach określonych ustawą p.z.p;  

4) obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia 

od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie 

przerwanych robót oraz w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

realizacji części przedmiotu zamówienia.  

16. Roboty i materiały nie ujęte w dokumentacji projektowej a wynikające z 

technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 

uwzględnione w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia 

w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

18. Rozliczenia miedzy wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

19. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem art. 225 ustawy p.z.p. 

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając 

ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty 

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. 

20. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 



 

 

 

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

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

 ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na 

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak 

odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 

21. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym 

złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 

części składowych, w szczególności w zakresie określonym w art. 224 ust. 3 

uPzp. 

22. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co 

najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od 

towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. 

23. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie 

udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z 

dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.  

 

XXV. 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. Nazwa kryterium Waga w % Punkty 

 1) Cena (C) 85 max. 85 

 2) Gwarancja (G) 15 max.15 

Wykonawca może zdobyć max. 100 pkt, przy czym 1 pkt =1%. 

 

2. Ocena ofert dokonywana będzie według następujących wzorów: 

1) Sposób wyliczenia punktów w kryterium cena (C) 

Oferty będą oceniane według powyższego kryterium w skali od 0 do 85 pkt. 

przez członków komisji przetargowej. 

Cena oferty - punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny 

ofertowej podanej w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę otrzyma 85 pkt., pozostali wykonawcy odpowiednio mniej 

punktów, według wzoru: 



 

 

 

C = (Cmin / Cx ) x 85 pkt. 

 

gdzie: 

C - liczba punktów oferty w kryterium cena 

Cmin - najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert  

Cx - cena oferty badanej 

 

2) Sposób wyliczenia punktów w kryterium gwarancja (G)  

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty 

budowlane oraz zamontowane materiały, stanowiące przedmiot niniejszego 

zamówienia. Punkty za kryterium gwarancja będą przyznawane na podstawie 

okresu gwarancji podanej w formularzu ofertowym. Kryterium gwarancji 

zostanie dokonana w sposób następujący: 

- 0 pkt - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje gwarancję wykonania 

zamówienia równą 24 miesięcy; 

- 10 pkt - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje gwarancję wykonania 

zamówienia równą 36 miesięcy; 

- 15 pkt - otrzyma oferta wykonawcy, który zadeklaruje gwarancję wykonania 

zamówienia równą 48 miesięcy; 

 

Uwaga: Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy, 

zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ. Treść oferty nie 

odpowiada treści SWZ – art. 226 ust. 1 pkt 5) p.z.p. Wykonawca obowiązany 

jest wskazać „okres gwarancji” tylko w jednym z w/w wariantów. W przypadku 

nie wskazania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający 

przyjmie najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące. 

Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót. Okres 

rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i 

wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.  

 

3) Sposób wyliczenia punktów oferty (P)  

P = C + G  

gdzie:  

P – liczba punktów ogółem dla oferty badanej  

C – liczba punktów oferty w kryterium cena 

G - liczba punktów w kryterium gwarancja 

 

3. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy 

Pzp. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium ceny będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 



 

 

 

5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający wybiera spośród tych ofert, ofertę która otrzymała najwyższą 

ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 

nową cenę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

10. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wzbudzą wątpliwości 

Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części 

składowych. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na wykonawcy.  

 

XXVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

wykonawców zgodnie z art. 253. ustawy p.z.p. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w 

art. 264 p.z.p.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy 

poprzez złożenie pod nią elektronicznych podpisów kwalifikowanych.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

 

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 



 

 

 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie: 

1) weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych ustawie z 

dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę 

na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy  

Zamawiającego - Santander Bank Polska numer konta 04 1500 1689 1216 8007 

2937 0000 z adnotacją: „Zabezpieczenie - nr postępowania ZP/01/2022”. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.  

9. Kwotę, o której mowa w ust. 8 Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

XXVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX p.z.p. przysługują wykonawcy, 

uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 



 

 

 

organizacjom 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 udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub 

konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie 

umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, 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 zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

dokumentów zamówienia na stronie internetowe 

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 ust. 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 postanowienia niniejszego 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. 



 

 

 

 

XXIX. PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia 

wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

2. Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zmawiający żąda wskazania przez 

wykonawcę w ofercie: 

1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 

2) podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców jeżeli są już znani. 

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 

takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robot budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ustawy 

Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a wykonawcą. 

6.  Zgodnie z art. 464 p.z.p. Zamawiający określił w umowie stanowiącej Załącznik 

nr 10 do SWZ. 

1) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

2) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XXX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI  



 

 

 

1. Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy 

p.z.p. i zastrzega sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech 

wykonawców, których oferty przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości 

do ceny, obliczony na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w pkt. 

XXV SWZ.  

2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku 

zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o wykonawcach:  

1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,  

2) których oferty zostały odrzucone, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób 

prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą 

prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.  

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez 

zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych 

związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych 

informacji i przed ich ujawnieniem. 

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje 

o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert 

dodatkowych.  

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:  

1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej 

oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;  

2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich 

muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  

7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w 

zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert 

wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu.  

9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę 

dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z 

kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów 

oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w 

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.  

 

XXXI. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania 

podziału zamówienia na części: Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów 



 

 

 

unijnych, które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 

2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, 

instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych 

zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w 

rozumieniu motywu 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 zamówienia o wartości znacznie 

przewyższającej tzw. progi UE ). Ponadto zgodnie z definicją ujętą w Prawie 

budowlanym, pod pojęciem obiektu budowlanego należy rozumieć budynek, 

budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 

użyciem wyrobów budowlanych. Podział zamówienia na poszczególne roboty 

branżowe byłby, zatem niecelowy ze względu na spójność projektu, jako 

jednego obiektu budowlanego, oraz oszczędność środków i nieuzasadniony 

ekonomicznie z punktu widzenia wykonawców przystępujących do przetargu. 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia odpowiada profilowi działalności MŚP 

funkcjonującym na rynku regionalnym i lokalnym, a ponadto w postępowaniu 

dopuszcza się udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

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

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający nie określa wymogu w zakresie zatrudnienia osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 p.z.p. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p. 

10. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art.121 p.z.p. 

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

12. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu 

składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. W przypadku wprowadzenia takiej 

zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania i będzie dla wykonawców wiążąca. 

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 

1696, 1712, 1815, 2166, 2170, oraz Dz. U. z 2020 poz. 148), odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1740 ze zm.) oraz powołane w SWZ. 

14. Zgodnie z art. 8 Ustawy p.z.p do czynności podejmowanych przez 

Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielnie niniejszego 



 

 

 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

15. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku 

polskim. 

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. U. UE. L. 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Katowicka 20 zwana dalej 

Administratorem, która prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

pn. „Budowa budynku garażowo-magazynowego ” znak sprawy ZP/01/2022; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p. 

4) 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; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących (w przypadku, 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 zamówienia 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 naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  



 

 

 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 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;  

8) 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 podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez 

administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

XXXII. WYKAZ ZAŁACZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy postępowaniu składane na podstawie art. 

125 ust. 1 p.z.p. 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy postępowania o aktualności inf. 

zawartych w oświadczeniu wstępnym 

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób 

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 8 – Oświadczenie na podstawie art. 117 ust.4 

Załącznik nr 9 – Przedmiar robót  

Załącznik nr 10 – Wzór umowy 

Załącznik nr 11  – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót 

Załącznik nr 12 – Dokumentacja projektowa – projekt budowlany 

Załącznik nr 13 – Dokumentacja projektowa – projekt techniczny 

Załącznik nr 14 – Pozwolenie na budowę 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ - FORMULARZ OFERTOWY 

1. Zamawiający: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 

 

2. Wykonawca: 

Nazwa (imię i nazwisko):…………………………………….………………………... 

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

Adres wykonawcy:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………….……………...……………………………………………………. 

REGON: ……………………………………………………….………………………. 

Nr. Tel/fax: ……………………………………………………………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………. 

Adres skrzynki ePUAP: ……………………………………………………………….. 

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

Oświadczamy, że będziemy realizować roboty budowlane pn. „Budowa budynku 

garażowo-magazynowego” numer sprawy: ZP/01/2022, w terminie wskazanym w 

SWZ dział VIII ust. 2. 

 

4. Wartość realizacji przedmiotu zamówienia: 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówienie na zadanie pn. „Budowa budynku garażowo-

magazynowego” numer sprawy: ZP/01/2022, oferujemy wykonanie zamówienia, 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

cenie netto ..................................................................................................................... zł 

(słownie złotych:……………………………………………………………………...) 

Podatek VAT ............. % .............................................................................................. zł 

cenie brutto …………………………………….……………….………………..…...zł 

(słownie złotych:……………………………………………………………….……...) 

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 

związane z realizacją zamówienia w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Cena 

powyższa zostały skalkulowane na podstawie wytycznych SWZ. 

 

5. Gwarancja 

Udzielamy gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres:  

 - gwarancji 24 miesięcy 

 - gwarancji 36 miesięcy 

 - gwarancji 48 miesięcy 

 

Uwaga: Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy, 

zamawiający odrzuci jego ofertę jako niezgodną z SWZ. Treść oferty nie odpowiada 

treści SWZ – art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. Wykonawca obowiązany jest 

wskazać „okres gwarancji” tylko w jednym z w/w wariantów. W przypadku 



 

 

 

niewskazania w ofercie przez wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie 

najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili 

odbioru końcowego robót. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem 

udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu udzielonej gwarancji.  

 

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

1. ………………………………….…………… email, faks: ………………………….   

2. ………………………………………………. email, faks: ………………………….   

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

Nazwisko, Imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon ...................................................Fax. ....................................................... 

 

7. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: 

........................................................., w formie:............................................................... 

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

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

 

8. Oświadczenia wykonawcy. 

Niniejszym oświadczamy, że: 

1) Zapoznaliśmy się z dokumentami niniejszego postępowania. 

2) Do przedmiotowych dokumentów, w tym zwłaszcza do wzoru umowy, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy w pełni. 

3) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia oraz w zawartej umowie. 

4) Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawcy*. 

Podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć następujące czynności niniejszego 

zamówienia. 

L.p. 
Nazwa części 

zamówienia 

Nazwa podwykonawcy (jeśli 

znany) 

Wartość lub procentowa 

część zamówienia, jaka 

zostanie powierzona 

podwykonawcom  

1. 
   

 Za roboty powierzone podwykonawcom odpowiadamy jak za własne. 

5) Nie powołujemy* / Powołujemy* się na zasoby poniższych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 118 p.z.p., w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu: 



 

 

 

a) w zakresie, o których mowa w dziale XII. ust. 1 pkt. 3) ppkt. a) SWZ - 

…………………………..………………………………………….. (nazwa 

podmiotu)  

b) w zakresie, o których mowa w dziale XII. ust. 1 pkt. 4) ppkt. a)  SWZ - 

…………………………..………………………………………….. (nazwa 

podmiotu)  

c) w zakresie, o których mowa w dziale XII. ust. 1 pkt. 4) ppkt. b) SWZ - 

…………………………..………………………………………….. (nazwa 

podmiotu)  

 W załączeniu składam dokument (np. zobowiązania), o których mowa w dziale 

XIV SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. 

6) W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8) Oświadczam, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* 

/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym 

uczestnikom postępowania
*
: 

L.p. 
Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Sposób wskazania w ofercie informacji 

zastrzeżonej 

1.   

9) Oświadczam, że jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 

średnim przedsiębiorstwem*, jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, inny rodzaj.  

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane  

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

art. 14 RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.** 

12) Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie* / będzie* prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 

106 ze zm.). Rodzaj towaru lub usługi których świadczenie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług: 

……………………………………………………..……………. 

Wartość ww. towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosi: 

…………..…………..PLN. 

13) Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy p.z.p., w wysokości 

5% ceny ofertowej (brutto) wskazanej w ust. 4 formularza ofertowego.  

 



 

 

 

 

9. Załączniki 

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego, stanowiącymi integralną część 

naszej oferty są: 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

__________________________
 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1).  

* niepotrzebne skreślić 

** 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ  -  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA 

PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Wykonawca: 

………………………………....……

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

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

zamówień publicznych  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa 

budynku garażowo-magazynowego” numer sprawy: ZP/01/2022 prowadzonego przez 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego SWZ, ogłoszenie o zamówieniu. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust 1 ustawy p.z.p. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy p.z.p. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy p.z.p. Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..

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

 

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. 

 

 



 

 

 

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH 

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………… 

 

 

*uzupełnić w przypadku gdy dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O  

KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Wykonawca: 

………………………………....……

………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………….…… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Budowa budynku garażowo-magazynowego” (numer sprawy: ZP/01/2022), 

prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 

Ja niżej podpisany  

…………………………………………………………………………………………

……oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 

ust. 1  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

przedłożonym wraz z ofertą na formularzu Załącznika nr 2 przez Wykonawcę, którego 

reprezentuję są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych 

w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-3 p.z.p., 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 p.z.p. odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o 

zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

- art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami 

porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

- art. 108 ust. 1 pkt 6 p.z.p., 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca: 

……………………………….… 

…………………………….…… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

……………………………… 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

  

Wykaz wykonanych zadań, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu  

L.p. 

Opis przedmiotu zamówienia 

(zakres przedmiotowy), miejsce 

wykonania zamówienia 

Całkowita wartość brutto robót 

budowlanych,  
Termin realizacji zamówienia Przedmiot dla którego 

realizowane było 

zamówienie (nazwa i adres) 
Data rozpoczęcia 

(dzień/miesiąc/rok) 

Data zakończenia 

(dzień/miesiąc/rok) 

1. 
    

 

2. 

 

 

 

   

 

3.  
  

 

  
 

W załączeniu przedstawiam referencje potwierdzające warunki określone w dziale XII ust. 1 pkt. 4 ppkt. a) SWZ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ - WYKAZ OSÓB 

Wykonawca: 

………………………………......… 

…………………………….…..….. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Wykaz pracowników, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu  

Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 
Kwalifikacje zawodowe /  

Nr uprawnień/doświadczenie 

Oświadczenie o podstawie do 

dysponowania wykazaną osobą 

1.  

Kierownik budowy, posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń 

  

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO 

ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 

118 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku 

garażowo-magazynowego” (numer sprawy: ZP/01/2022), prowadzonego przez ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. 

Ja/My niżej podpisany(ni) 

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

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

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

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

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) odda wykonawcy 

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

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

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w: (dziale XII. ust. 1. pkt. 3 ppkt. a) *(dziale 

XII. ust. 1. pkt. 4 ppkt. a) *(dziale XII. ust. 1. pkt. 4 ppkt. b) SWZ zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  

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

2) sposób udostępnienia wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:  

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

3) okres udostępnienia i wykorzystania zasobów udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego jest następujący:  

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

3) zrealizuję następujące roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia) 

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

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: W przypadku korzystania z doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe 

zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania. 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Wykonawca: 

………………………………....……………

………………………………………………

……………………………………….…….. 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku 

garażowo-magazynowego” (numer sprawy: ZP/01/2022), prowadzonego przez ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. oświadcza, że: 

 z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty nie należę do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275)* 

 

 należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z 

następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty*: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku 

złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez wykonawców należących do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące 

między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami). 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreśli 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ - OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 117 UST.4 
 

Wykonawca:  

………………………………....…… 

……………………………………… 

……………………………………….  

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)  

 

reprezentowany przez:  

……………………………………… 

………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa budynku garażowo-

magazynowego ” (numer sprawy: ZP/01/2022) prowadzonego przez ZGO AQUARIUM Sp. z 

o.o., jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 

p.z.p. oświadczamy, że:  

 

1) roboty budowlane w zakresie: 

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

 

wykona …………………………………………………………...………………..….………..  

 

2) roboty budowlane w zakresie: 

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

 

wykona ………………………..………………………………...……………………………..  

 

(należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu i wpisać nazwę podmiotu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* wypełniają tylko wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WZÓR UMOWY 

  

UMOWA ZP/01/2022 

 

Zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu ...... ………….2022 roku pomiędzy: 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935,  

NIP 8351567630, Regon 100441327, reprezentowanym przez:  

  

 ………………………… – ………………………………… 

 zwanym dalej "ZAMAWIAJĄCYM"  

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...,  

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym – 

negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na zadanie pn. „Budowa budynku 

garażowo-magazynowego”  nr sprawy ZP/01/2022, o następującej treści. 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową 

realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowo-magazynowego”. 

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót objętych umową określa 

dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta przetargowa 

Wykonawcy. 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją 

warunków zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami, normami, aprobatami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między 

stronami umowy, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które okażą się 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i środki 

umożliwiające realizację niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze 

wszystkimi dokumentami i warunkami niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu 



 

 

 

 

umowy, w tym dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które są niezbędne do wykonania przez niego 

przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu.   

8. Zamawiający dopuszcza także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy 

nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa 

§ 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego.   

10. Zmiany, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robót 

budowlanych, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są konieczne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.  

12. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

13. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za 

zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z chwilą przejęcia terenu budowy z 

regulaminami obowiązującymi na terenie ZGO Pukinin i bezwzględnie ich 

przestrzegać. 

15. Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia 

wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wymagania o których mowa ustalane 

są komisyjnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac w oparciu o postanowienia 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz przepisów szczegółowych obowiązujących 

w przedmiotowej sprawie.  

16. Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo pod względem przeciwpożarowym 

prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych ponosi Wykonawca tych prac.  

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w 

tym warunkami istniejącymi na terenie budowy i jego otoczeniu i oświadcza, iż w 

całości je akceptuje, a wszelkie ryzyka związane z ujawnieniem się w trakcie realizacji 



 

 

 

 

umowy takich warunków lub podobnych zostały przez niego uwzględnione w 

wynagrodzeniu oraz nie będą miały wpływu na terminy realizacji przedmiotu umowy.  

18. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

19. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

21. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru wykaz materiałów i urządzeń z podaniem 

zastosowanych cen oraz kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy. 

22. Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 

innych niż wymagane w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót lub wykonania dodatkowych badań dotyczących materiałów lub robót 

budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

 

§2 

1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców, w wymiarze czasu pracy adekwatnym do 

powierzonych zadań, wszystkich osób wykonujących prace fizyczne związane 

z wykonywaniem zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, na 

podstawie umowy o pracę.  

2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) tj. 

kierownika budowy który wykonuje czynności w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy również podwykonawców i 

dalszych podwykonawców  prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do CEDIG lub innych równoważnych rejestrów wykonujących 

osobiście i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy oraz osób wykonujących usługi geodezyjne.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 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. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



 

 

 

 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu dokumenty w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. W wezwaniu 

zamawiający określi zakres żądanych dokumentów określonych w ust. 5. 

5. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę mogą być: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy i dalszych podwykonawców o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i  nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy i dalszych podwykonawców; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy i dalszych podwykonawców (wraz z 

dokumentem 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 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
1
 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych podwykonwców 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 

podwykonawcę i dalszych podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i dalszych 

podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 

                                            
1
 Wyszczególnienie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 

umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



 

 

 

 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości, w wysokości 

określonej w § 16 ust. 1 pkt 8. 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, równe 

cenie ofertowej przedstawionej w ofercie Wykonawcy, w wysokości:  

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

w tym podatek VAT w wysokości ……. % co stanowi kwotę: ………………... zł, 

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

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………… zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………..…). 

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 

1 niniejszego paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia o której mowa 

w ust. 1 poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz 

przesłankami, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót (wystąpienie robót zaniechanych, 

o których mowa § 1 ust. 8 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót, 

która zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 

ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę nastąpi odliczenie kosztów 

wykonania tego elementu od wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy obliczenie kosztu niewykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót do kosztu wykonania całego elementu. 

Następnie zostanie wyliczony koszt niewykonanych robót i odliczony od 

wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za 

bardzo niedokładny dopuszcza się także możliwość ustalenia kosztu niewykonanej 

części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 

Wykonawcę, w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do 

umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy rozliczone będzie 2 fakturami: 1 fakturą częściową 

obejmującą określoną grupę robót i 1 fakturą końcową. Procentowa wartość końcowej 

faktury nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną na podstawie bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

7. Faktury (częściowe, końcowa) płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania. 



 

 

 

 

8. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i końcowej za wykonanie 

przedmiotu umowy będzie odpowiednio protokół bezusterkowego odbioru 

częściowego, końcowego robót, podpisany przez strony umowy. 

9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

………. w banku …………... Zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy może 

zostać dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności. W 

przypadku podania błędnego rachunku bankowego, ryzyko i odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca.  

10. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 

12. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez 

zgody Zamawiającego.  

13. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 12 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

14. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, objętych obowiązkiem bezpośredniej zapłaty, o którym 

mowa w ust. 17. Dowodem być może także oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, o braku wymagalnych zobowiązań Wykonawcy. 

16. W przypadku niespełnienia wymogów ust. 15, Zamawiający ma prawo wstrzymać 

wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w części równej sumie kwot 

wynikających z wartości wymagalnych należności podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 



 

 

 

 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag 

– 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Zamawiający informuje Wykonawcę o wynikającym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 

roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1666) uprawnieniu do przesyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za 

pośrednictwem dedykowanej do tego celu platformy.  

24. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesyłania faktury w sposób wskazany 

w zdaniu poprzednim Zamawiający (działając na wniosek Wykonawcy) przekaże 

Wykonawcy adres skrytki (konto), na który należy przesyłać ustrukturyzowaną fakturę.  

Na fakturze należy bezwzględnie umieścić numer umowy, jaki zostanie nadany 

przedmiotowemu zamówieniu.  

25. Wykonawca w terminie 2 dni od podpisania umowy zobowiązany jest do wykonania i 

przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji 

szczegółowej na podstawie przedmiaru. Wyliczone w tym kosztorysie ceny 

poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z ceną 

przedstawioną w ofercie przetargowej.  

 

§4 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie Prac – data podpisania niniejszej umowy, 

b) Wykonawca jest zobowiązany zakończyć prace objęte przedmiotem zamówienia i 

zgłosić je do odbioru końcowego  w terminie nie później niż do 31.04.2022 r.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, na którym mają być prowadzone 

prace będące przedmiotem umowy na podstawie protokołu przekazania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za przejęty teren budowy od chwili jego przejęcia lub 

rozpoczęcia wykonywania prac.  

3. Opóźnienia, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy muszą być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi 



 

 

 

 

protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i 

zaakceptowane przez Zamawiającego.   

4. W przedstawionych w § 14 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia 

opóźnień, strony ustalą nowe terminy w formie aneksu do umowy. 

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym 

udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

okresu rękojmi. 

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§5 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie ustalonym przez strony, 

jednakże nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej, szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w dniu 

przekazania placu budowy; 

3) przekazanie Wykonawcy pozwolenia na budowę; 

4) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego; 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych 

w § 7 niniejszej umowy; 

6) regulowanie płatności na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy; 

7) udostępnianie dziennika budowy Wykonawcy oraz innym upoważnionym osobom 

lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń; 

8) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

§6 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością zgodnie z: 

a) umową; 

b) dokumentacją projektową, 

c) szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 

e) obowiązującymi normami, sztuką i wiedzą budowlaną i szczególną starannością,  

f) poleceniami Inspektora nadzoru,  

g) złożoną ofertą, 

h) wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia; 

2) zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót; 

3) ochrona punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia 

ich odnowienie; 



 

 

 

 

4) wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej po zakończeniu robót odzwierciedlającej i dokumentującej stan 

faktyczny wykonanych robót oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie 

pisemnej (papierowej) oraz na płycie CD Zamawiającemu w dniu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy; 

5) uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych, powstałych po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii; 

6) uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym każdej propozycji zmiany 

technologii prowadzonych robót oraz użytych materiałów, jeśli dokonanie takich 

zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

podpisania umowy; 

7) właściwe prowadzenie robót, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz przestrzeganie 

przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej i utrzymanie na własny koszt wszelkich 

zabezpieczeń i urządzeń z tym związanych; 

8) utrzymanie na własny koszt zaplecza tj. zagospodarowania miejsca składowania na 

własny koszt, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 

prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz zapłata na 

rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii, zagospodarowania odpadów 

w okresie realizacji robót w formie ryczałtu w wysokości……… zł (słownie 

…………………… złotych 00/100); 

9) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 

przez osoby nieuprawnione; Wykonawca winien wykonać ogrodzenie terenu 

budowy; 

10) zapewnienie ciągłego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobę 

uprawnioną; 

11) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania określone w specyfikacji warunków 

zamówienia i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

12) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci; 

13) umożliwienie przeprowadzenia odbiorów robót; 

14) zorganizowanie placu budowy na swój koszt, w tym oznakowanie terenu budowy, 

wykonanie dróg komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych, 

wykonanie ogrodzeń miejsc niebezpiecznych, zadaszeń i wszystkich innych 

czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót; Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość 

ruchu drogowego na wszystkich drogach, podczas prowadzenia robót; 

15) naprawa zniszczonych w trakcie prowadzenia prac budowlanych nawierzchni 

(trawiastych, betonowych, asfaltowych, krzewów i drzew itp.); 

16) odpowiednie zabezpieczenie, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie 

budowy; 



 

 

 

 

17) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 

przed ich zniszczeniem; 

18) współpraca z wyznaczonym przez Zamawiającego koordynatorem BHP w celu 

zapewnienia bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich zatrudnionych w tym 

samym miejscu oraz stosowanie się do jego poleceń; 

19) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy, o której mowa w 

Prawie budowlanym; 

20) zgłaszanie gotowości do odbioru robót i branie udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót; 

21) przygotowanie robót i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją 

powykonawczą do dokonania odbioru; 

22) terminowe usuwanie wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji; 

23) umożliwienie wstępu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz do 

udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

24) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy; 

25) naprawienie i doprowadzenie na własny koszt do stanu poprzedniego, w przypadku 

spowodowania szkody a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, 

ich części bądź urządzeń; 

26) uiszczanie opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących 

ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 

27) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia terenu 

budowy; 

28) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, 

protokołów, atestów i innych dokumentów, uzyskanych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, które są niezbędne do dokonania odbioru danego etapu prac lub 

odbioru końcowego; 

29) w przypadku, gdy dla wykonania umowy niezbędne jest uzyskanie pełnomocnictwa 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się pisemnie o takie 

pełnomocnictwo, w terminie umożliwiającym prawidłowe wykonanie umowy; 

30) zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych oraz kadry posiadającej zdolności, 

doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

31) zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez 

Wykonawcę wadach i brakach w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz w 

pozostałej dokumentacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę 

na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w 

dokumentacji, jak też na skutek niepowiadomienia Zamawiającego o wadach, które z 

łatwością mógł zauważyć. 



 

 

 

 

2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 

rękojmi za wady. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za 

wykonanie jakich robót budowlanych w  ramach umowy odpowiada każdy z 

uczestników Konsorcjum. 

§7 

1. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór gwarancyjny (uregulowany w §9 Umowy). 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie przez Inspektora 

Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Dla dokonania tych odbiorów Wykonawca 

przedłoży w stosownych przypadkach niezbędne dokumenty, a w szczególności wykaz 

wykonanych robót, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i 

atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

4. Odbiory częściowe przeprowadzane są po osiągnięciu etapów określonych przez strony 

na zasadach określonych poniżej w ust. 5-13. 

5. Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający w ciągu 14 dni po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez Kierownika budowy. 

6. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym 

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany 

jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia czynności 

odbioru. 

7. Najpóźniej na 2 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.), a w 

szczególności:  

a) dziennik budowy, 

b) świadectwa jakości, wszelkie certyfikaty i atesty na zastosowane materiały,   

c) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do 

kosztorysu robót oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące 

warunków realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),  



 

 

 

 

d) dokumentację powykonawczą, geodezyjną, 

e) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i szczegółowej specyfikacjacji 

technicznych wykonania i odbioru robót oraz inne wymagane przez obowiązujące 

prawo dokumenty. 

Koszt sporządzenia tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

8. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego usterek, w protokole o którym 

mowa w ust. 8 Zamawiający wskaże Wykonawcy usterki do usunięcia oraz wyznaczy 

termin na ich usunięcie. 

10. Po upływie terminu na usunięcie usterek, Zamawiający w terminie 7 dni dokona odbioru 

końcowego robót z uwzględnieniem usuniętych usterek. 

11. Zamawiający uzna przedmiot umowy za należycie wykonany po bezusterkowym 

odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru 

z winy Wykonawcy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; następnie dokona odbioru; 

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej przedmiotu umowy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może zażądać rozebrania elementów przedmiotu 

umowy z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zażądać ponownego 

wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego wynagrodzenia lub odstąpić od 

umowy. 

 

§8 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia: Kierownika budowy posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczaj w osobie ……......................................... ..............., Nr uprawnień 

budowlanych ……………… tel. kontaktowy …………….………… 

2. Obowiązki Kierownika Budowy określono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.).  

3. Kierownik budowy zobowiązany jest uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Wykonawca nie później niż 2 dni od podpisania umowy dostarczy do siedziby 

Zamawiającego: oświadczenie kierownika budowy, o podjęciu obowiązków kierownika 

budowy oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji 



 

 

 

 

kierownika budowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego (aktualne) dla kierownika budowy. 

5. Wykonawca ma prawo z własnej inicjatywy dokonać zmiany kierownika budowy za 

zgodą Zamawiającego.  

6. Zamawiający może zażądać każdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy 

jeżeli uzna, że nie wykonują oni należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany 

jest dokonać zmiany osoby w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty złożenia wniosku 

przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający wskaże Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  

8. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego kierownik budowy oraz kierownik robót zobowiązani są 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu bez odrębnego wezwania aktualne 

zaświadczenia.  

§9 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i 

rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres ….. miesięcy licząc od dnia podpisania 

bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny z załącznikiem do umowy najpóźniej do wyznaczonego terminu 

odbioru końcowego odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego 

wad w terminach, wyznaczonych przez Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 2 

tygodnie. 

4. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie o którym 

mowa w ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych. 

5. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązania się 

z terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający będzie uprawniony, bez 

dodatkowego wezwania i bez upoważnienia ze strony sądu, do  zlecenia usunięcia tych 

wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub jeżeli sytuacja ta ma 

miejsce w okresie rękojmi potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

6. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

7. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancji zostanie wydłużony o 

okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą 

ich usunięcia. Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w 

punkcie 6 nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji i rękojmi. 



 

 

 

 

9. Zamawiający będzie dokonywał w okresie gwarancji przeglądów z tytułu gwarancji 

z udziałem Wykonawcy nie rzadziej niż raz w roku, a także w miarę potrzeb.  

10. Zamawiający przed upływem okresu rękojmi i gwarancji wyznaczy termin przeglądu 

gwarancyjnego, zawiadamiając o terminie Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

11. Odbiór gwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego w terminie przez niego 

wyznaczonym przypadającym nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem okresu 

gwarancji. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie tego odbioru co najmniej 7 

dni przed wyznaczoną datą odbioru. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza 

go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od 

daty przeglądu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych 

w protokole ponosi Wykonawca.  

12. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiający podpisze protokół odbioru 

gwarancyjnego. 

13. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

14. W przypadku materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent 

udzielił dłuższego okresu gwarancji od wskazanego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji 

przez producentów tych materiałów, dla których obowiązującym okresem gwarancji 

będzie okres udzielony przez producenta. W stosownych przypadkach Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do dokonania cesji na Zamawiające praw 

wynikających z gwarancji udzielonych Wykonawcy na materiały lub urządzenia użyte do 

wykonania przedmiotu umowy. 

§10 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy: samodzielnie/przydziale podwykonawców*. 

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot  …………………………. (nazwa podmiotu),  

na zasoby którego Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 

p.z.p, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie ……………………… 

.….…..……….….….….……..……….….….... 

3. Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (lub jej zmiany), przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 



 

 

 

 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku. 

6. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności,  zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem 

są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 

ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. Przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

9. Zamawiający w terminie do 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty 

budowlane w przypadkach wymienionych w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

(lub jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy na podwykonawstwo (lub jej zmiany), której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 



 

 

 

 

15. Ustalone w niniejszej umowie i wynikające z przepisów prawa zasady zatrudnienia 

podwykonawcy stosuje się odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawcę 

(podwykonawców) dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wobec 

Zamawiającego do zapewnienia przestrzegania powyższych zasad w umowach 

zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  

§11 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych na kwotę równą 5% ceny ofertowej brutto co stanowi kwotę: 

………………………… zł (słownie złotych:  ………………………………………….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

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

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość 

i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego 

robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……. zł 

(słownie: ……………………… zł), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie tego okresu. 

7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu 

lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 

to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

§12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. Wykonawca, który posiada polisę 

ubezpieczeniową na krótszy okres, oświadcza że będzie kontynuował ubezpieczenia w 

wymaganym terminie. 



 

 

 

 

2. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu 

potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt budowę i roboty: w zakresie 

wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na 

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), określonych w ust. 6. Wykonawca nie 

później niż 2 dni od podpisania umowy dostarczy do siedziby Zamawiającego dokument 

potwierdzający przedmiotowe ubezpieczenie. 

5. Suma ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 będzie nie niższa niż pełna wartość 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.  

6. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej winno obejmować przede wszystkim 

roboty budowlane i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i 

materiały budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie 

pozostałości po szkodzie, a także Wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do 

realizacji umowy.  

7. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy tj. do 

dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia ważny na okres prowadzenia robót 

budowlanych w terminie nie później niż terminem dniu podpisania umowy.  

8. Zamawiający i Wykonawca będą przestrzegać warunków ubezpieczenia wynikających z 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczenia.  

9. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4-7 

powyżej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od daty powzięcia tych informacji będzie upoważniony do odstąpienia od 

całej lub odpowiedniej części umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na 

koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot 

należnych Wykonawcy.  

 

§13 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku 

z prowadzonymi robotami.  

2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu 

wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 

wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 

 

 



 

 

 

 

§14 

1. Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za 

zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach:  

2.1. zmiany terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu 

umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy, w sytuacji: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 

zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie 

ponad 14 dni,  

b) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi 

prawnej: 

- o charakterze niezależnym od stron, 

- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 

- której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie 

w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki 

terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia; 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. Decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 

technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 



 

 

 

 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

f) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego,  

g) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni,  

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub 

meteorologicznych (intensywne opady deszczu lub śniegu lub gradu trwające 

nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni) skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych; w/w warunki muszą być udokumentowane za pomocą danych 

meteorologicznych, potwierdzone przez Kierownika budowy wpisem w 

Dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,  

i) stwierdzenie istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

j) znalezienia na placu budowy niewypałów, znalezisk archeologicznych lub innych 

przedmiotów wydobycie których uniemożliwiałoby prowadzenie robót 

budowlanych przez okres dłuższy niż 14 dni. 

2.2. zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:  

a) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 

specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy,  

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

c) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach 

i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy 

instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych,  



 

 

 

 

d) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu 

umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z 

Wykonawcą innych robót,  

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami,  

g) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą Prawo 

budowlane, których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego 

lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wnioskodawcy jest dopuszczalna 

pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.  

h) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - w 

zakresie, w jakim podatek uległ zmianie 

2.3. zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji:  

a) wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu umowy.  

b) zmiany umowy, co do zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć 

podwykonawcy do realizacji - na wniosek Wykonawcy (lub zamawiającego).  

c) zamian przewidzianych w ustawie (np. zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy) na wniosek Wykonawcy lub zamawiającego. 

2.4. zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

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

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz.1074 i1572); 



 

 

 

 

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, których mimo należytej 

staranności zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania 

postępowania ale także w przypadku odstąpienia od realizacji części prac. 

(Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla 

zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie 

protokół konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części 

robót zgodnie z dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest 

wykonanie robót zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany 

co najmniej przez Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, 

inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej 

zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania zmian w dokumentacji). 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, strony przewidują zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

wysokości odpowiedniej do stopnia (zakresu) wpływu tych zmian na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, według zasad opisanych w ust. 4-7; 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 

4. W razie zmiany:  

a) o której mowa w ust. 2 pkt. 2.4 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w wyniku tej zmiany wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona w oparciu o wysokość stawki VAT, obowiązującej po zmianie przepisów. 

b) o której mowa w ust. 2 pkt. 2.4 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

„odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia 

publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników biorących udział w pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w 

życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

c) o której mowa ust. 2 pkt. 2.4 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie „odpowiedniej 

zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 

drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę 

zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń 

osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej 

zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób. 

d) o której mowa w ust. 2 pkt. 2.4 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

„odpowiedniej zmianie”, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia 

publicznego wynikających z wysokości wpłat do pracowniczych planów 



 

 

 

 

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

pracowniczych planach kapitałowych, w momencie wejścia w życie zmiany. 

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. b), c) i d) Wykonawca wykaże stopień (zakres) 

wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia, w złożonych Zamawiającemu 

dokumentach, w formie pisemnej, zawierających niezbędne dane w tym zakresie, 

wyliczonych w sposób, który będzie odzwierciedlał wpływ tych zmian na koszty 

wykonania zamówienia zgodnie z ust. 4 pkt. b), c), d). 

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, podlegają załączeniu do umowy. 

7. Wynagrodzenie w zmienionej wysokości przysługiwać będzie Wykonawcy po 

weryfikacji przez Zamawiającego dowodów przedstawionych przez Wykonawcę, 

potwierdzających zmianę kosztów wykonania zamówienia, z tym, że za okres od 

zaistnienia zmiany do pozytywnego jej zweryfikowania przez Zamawiającego 

przysługiwać będzie Wykonawcy wyrównanie płatne w terminie pierwszej płatności 

dokonanej po przeprowadzeniu przez Zamawiającego weryfikacji. 

 

§15 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 

wezwania, 

3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo 

nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe 

jest dochowanie terminu zakończenia robót, 

4) Wykonawca podzleca wykonanie całości robót bez zgody Zamawiającego, 

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami 

bezpieczeństwa pracy lub postanowieniami niniejszej umowy, 

6) W przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę. 

7) W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą 

niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 



 

 

 

 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, w terminie 14 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni, z 

zastrzeżeniem § 15 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy, od dnia powzięcia wiadomości 

o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza 

mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w 

zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca ma obowiązek przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w 

tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

3) w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia; 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

5) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone 

lub wzniesione.  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest w terminie do 30 dni 

do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ustępie 5 pkt 4, po 

cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7) Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy nastąpi na podstawie:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie 

ofertowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy,  



 

 

 

 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w kosztorysie ofertowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi 

na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą 

w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy, 

a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami. 

 

§ 16  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych:  

1) za zwłokę w realizacji robót będących przedmiotem umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy ustalonym terminem zakończenia robót a terminem wykonania przedmiotu 

umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 

wad do dnia ich usunięcia, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

4) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 

100,00 zł za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka ta jest dłuższa niż 30 dni - w 

wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki począwszy od 31-ego dnia,   

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 9 umowy; jeżeli zwłoka z tytułów, o 

których jest mowa w zdaniu poprzedzającym jest dłuższa niż 30 dni – 200,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, począwszy od 31-ego dnia; w przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany do dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury 

końcowej - dodatkowo 10 000,00 zł, 

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 

wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 

10 ust. 9 umowy, 

8) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego udziału osób niezatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności, do których zamawiający 

wymagał zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w wysokości 2.000,00 zł/osobę 

za każdy przypadek naruszenia; w odniesieniu do osoby, w związku z którą doszło do 



 

 

 

 

naliczenia kary umownej ponowna kontrola może być przeprowadzona nie wcześniej 

niż po upływie tygodnia,  

9) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 

niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany 

przez zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 

ust. 1, 

10) z tytułu niedostarczenia Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa 

w § 9 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

11) za brak zmiany wynagrodzenia dla Podwykonawcy w przypadku, o którym mowa w 

art. 439 ust.5 ustawy Pzp w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek; 

12) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiającemu kopii 

polisy ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkód 

i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), o 

której mowa w § 12 ust. 4 umowy w wysokości 100,00 zł; 

13) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiającemu 

oświadczenia kierownika budowy, o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz 

dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika 

budowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego (aktualne) dla kierownika budowy o których mowa w § 8 ust. 

4 umowy w wysokości 100,00 zł; 

14) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiającemu wykazu 

materiałów i urządzeń z podaniem zastosowanych cen, o którym mowa w § 1 ust. 21 

umowy w wysokości 100,00 zł; 

15) za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiającemu kosztorys 

ofertowy, o której mowa w § 3 ust. 25 umowy w wysokości 100,00 zł; 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z uwzględnieniem § 15 kary umowne z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 

10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym kara nie jest należna 

w szczególności, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 

 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 



 

 

 

 

6. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 

tytułów. 

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na 

podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z 

należności Wykonawcy. Do potrącenia dojdzie w sposób automatyczny z chwilą 

dostarczenia Wykonawcy noty księgowej, a do skuteczności potrącenia nie będzie 

wymagane składanie odrębnego oświadczenia w rozumieniu art. 499 K.c. 

8. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, które mogą być dochodzone przez strony 

stanowi 35% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

 

§17 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi, 

2. Specyfikacja warunków zamówienia, 

3. Dokumentacja projektowa, 

4. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

5. Karta gwarancyjna 

6. Klauzula informacyjna (RODO) 

7. Harmonogram rzeczowo-finansowy (od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego) 

 

§18 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami 

wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

§19 

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu 

powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§20 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 

1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr ZP/01/2022 z dnia ………….2022 r. 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

 

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

2016/679 z 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. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy: 

1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  ZGO 

AQUARIUM Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 KRS: 0000296935, zwany dalej: „Administratorem”. 

2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ZGO AQUARIUM 

Sp. z o.o. ul. Katowicka 20 96-200 Rawa Mazowiecka,  lub telefonując pod numer: 

AQUARIUM CENTRUM FIT: +48 46- 815-40-55  lub Zakład ZGO PUKININ: + 48 46 - 

814-24-24. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 

realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia 

roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją 

powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji 

umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy. 

6. Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny 

przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości 

wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. 

7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub do 

podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży 

takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie 

jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora -  

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). 

8. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub 

usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, 

który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli  osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. 

9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

a także podmioty świadczące na rzecz  Administratora usługi księgowe, prawne. 



 

 

 

 

10. Pana/Pani dane osobowe będą przez przetwarzane przez cały czas związania stron umową, 

a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń 

wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

11. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  

12. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to 

przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 

13. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych 

czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 

dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy ZP/01/2022 z dnia ………….2022 r. 

 

KARTA GWARANCYJNA - (W Z Ó R) 

 

1. Uprawniony z tytułu gwarancji:   

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Katowickiej 20,  

96-200 Rawa Mazowiecka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000296935 NIP 8351567630, Regon 100441327, zwany dalej 

Zamawiającym. 

2. Wykonawca:……………………………………………………………………………..  

3. Umowa nr: ZP/01/2022 z dnia ……………2022 r. 

4. Przedmiot umowy: „Budowa budynku garażowo-magazynowego”  

5. Data odbioru końcowego: ……………………..r. 

 

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane i materiały użyte 

w ramach umowy, o której mowa w pkt 4. 

 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi …………… miesięcy, licząc od dnia 

spisania protokołu odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku 

stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym od dnia protokolarnego potwierdzenia ich 

usunięcia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy w formie 

dokumentowej. 

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) w terminach, wyznaczonych przez Zamawiającego, jednakże nie dłuższym niż 2 

tygodnie 

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 

Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę. 

10. Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do 

użytkowania przechowuje Zamawiający. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 

czasie prac nad usuwaniem wad. 



 

 

 

 

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu gwarancji. 

 

 

………………………, dnia ………………….. 

 

 

Warunki gwarancji podpisali: …………………………………………. 

 

 

 

 

 


