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Zawadzkie, dnia 11.08.2021 r.     
GMINA ZAWADZKIE 
    ul. Dębowa 13 
 47-120 Zawadzkie 

 
ZNAK:  OR.271.1.6.2021 
 
  
 
ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Zawadzkie    
                                47-120 Zawadzkie,  ul. Dębowa 13 
         tel. 77/46 23 100 
                                 fax. 77/46 23 175 
         REGON  531413314 
                                 NIP 756-18-60-761 
         e-mail: umig@zawadzkie.pl 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski” 

 
Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym bez negocjacji zamieszczono   
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  2021/BZP 00145847/01 
 
Data zamieszczenia: 11.08.2021 r. 
 
 
Ogłoszenie  o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym  bez negocjacji wywieszono na tablicy 
ogłoszeń Zamawiającego w dniu  11.08.2021 r. 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu udzielanym w trybie podstawowym  bez negocjacji zamieszczono  
na stronie zamawiającego www.bip.zawadzkie.pl w dniu 11.08.2021 r. 
 

 
 
 
 
 

 Zatwierdzam: 
 
 
          Z up. Burmistrza 
Sporz D. Klyssek 
                                                                                                                  Małgorzata Kowalska  
                                                                                                                     Sekretarz Gminy 
 
 
 

 

 

http://www.bip.zawadzkie.pl/
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ZNAK:  OR.271.1.6.2021 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Przedmiot zamówienia:   

„Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski” 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Zawadzkie 

ul. Dębowa 13 

47-120 Zawadzkie 

tel. 77/4623100 fax 77/4623175 

 

REGON   531413314                        

NIP 756-18-60-761 

adres poczty elektronicznej: or@zawadzkie.pl  

strona internetowa prowadzonego postępowania: www.bip.zawadzkie.pl    

 

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.bip.zawadzkie.pl    

 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

3.1. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)  zwaną 

dalej  „ustawą Pzp”. 

 

3.2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

4. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji 

 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji. 

 

5. Opis przedmiotu zamówienia 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem  
w formule zaprojektuj i wybuduj, która obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej zawierającej przedmiary 
robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
uzyskanie dokumentów warunkujących realizację robót, a także użytkowanie obiektu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej 
wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, 

2) wykonanie robót budowlanych i prac ziemnych związanych z zamontowaniem wyposażenia 
obiektu w ilościach wynikających z opracowanej dokumentacji technicznej. 

 
5.2. Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę materiałów potrzebnych do realizacji ww. 

robót oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji. 
Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania 
określone w specyfikacji technicznej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących 

mailto:or@zawadzkie.pl
http://www.bip.zawadzkie.pl/
http://www.bip.zawadzkie.pl/
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przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy - Prawo budowlane 
wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca odpowiada za organizację, zagospodarowanie, zabezpieczenie  i likwidację placu budowy. 

 

5.3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia zostały określone w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym. 

 
5.4. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 
5.5. Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

 

5.6. Wspólny słownik CPV:  

 

CPV: 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

CPV: 45112723-9   Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

CPV: 71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

CPV: 71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  

 

6. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia : do 100 dni  kalendarzowych od podpisania umowy 

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy 

 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy, zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

8. 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 

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/) z uwzględnieniem poniżej 

określonych wymogów;  

8.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, 

załączniki składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal; 

8.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 

posługują się numerem referencyjnym (OR.271.1.6.2021) lub numerem ogłoszenia (BZP) lub 

identyfikatorem postepowania nadanym przez miniPortal; 

8.4. 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, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji; 

8.5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz  informacji przekazywanych przy  ich użyciu 

opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf ) oraz Regulaminie 

ePUAP (https://epuap.gov.pl ); 

8.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB; 

8.7. Zgodnie z § 2 Rozporządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych, wszystkie dokumenty wymagane w prowadzonej 

procedurze, w szczególności oświadczenia, poświadczenia, wnioski i zawiadomienia, składane są 

przez Wykonawcę w formie elektronicznej, w formacie danych określonych w pkt. 8.9 SWZ, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/
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za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji), z zastrzeżeniem pkt. 8.8. 

8.8. Zamawiający dopuszcza również przesłanie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ lub innych 

dokumentów i oświadczeń (poza ofertą i dokumentami złożonymi wraz z ofertą) drogą elektroniczną 

na adres or@zawadzkie.pl  

W takim przypadku zaleca się telefoniczne poinformowanie przedstawiciela Zamawiającego 

o przesłaniu korespondencji a Zamawiający zwrotnie, na adres nadawcy, potwierdzi otrzymanie tejże 

korespondencji. 

 
8.9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego z formatów danych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia  

2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych,  w szczególności w następujące formaty danych: 

a) dla danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub graficznych: „.txt” 

(ISO/ICE 10646), „.pdf” (ISO 3200-1), „.odt” (ISO/ICE 26300), „.doc” (wewnętrzny standard 

Microsoft Corp.) oraz „.docx” (ISO/ICE 29500), „.dwg” (wewnętrzny format Autodesk); 

b) dla danych zawierających dokumenty w postaci sformatowanego arkusza kalkulacyjnego: 

„.ods” (ISO/IEC 26300), „.xls” (wewnętrzny standard Microsoft Corp.) oraz „.xlsx” 

(ISO/ICE 29500); 

c) do kompresji: „.zip” (.ZIP File Format Specification) i „.7Z”.  

Zamawiający rekomenduje następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, . rtf, .xps, 

.odt. , zaś do  kompresji open-source 7-Zip; 

 

8.10. 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, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji  (poza 

ofertą i dokumentami złożonymi wraz z ofertą) za pomocą poczty elektronicznej – datą ich 

przekazania będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości zawierającej dokument/informację przez 

Zamawiającego; 

8.11. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.  

 

9. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej  

z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ. 

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu w Wykonawcami: 

Dorota Klyssek, (pok. 110), tel. 77/ 46 23 138, w godz. 8:00 – 14:00  od poniedziałku do piątku  

w siedzibie Zamawiającego, e-mail: or@zawadzkie.pl  

 

Dane korespondencyjne Zmawiającego:      

Gmina Zawadzkie 

ul. Dębowa 13 

47-120 Zawadzkie 

adres skrzynki ePUAP: /umig-zawadzkie/skrytkaESP;  

 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 

mailto:or@zawadzkie.pl
mailto:or@zawadzkie.pl
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11. Termin związania ofertą 

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

ofert. 

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej  oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 11.2. wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

12.1. Wykonawca przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymogami ustawy Pzp i SWZ za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 

jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem. 

12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej  

w formacie danych opisanym w pkt. 8.9 niniejszej SWZ, opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrowana.  

12.3. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert ani plik  

z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniportal.uzp.gov.pl  

12.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji  korzystania  

z miniPortal, dostępnej pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  

12.5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub 

podpisu osobistego. 

12.6. Ofertę należy złożyć w oryginale.   

12.7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT i wyrażona  

w PLN. 

12.8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca wykona folder 

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku Wykonawca zaszyfruje 

powstały folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. Wykonawca, aby zaszyfrować plik 

(folder z plikami .zip), musi na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl  odnaleźć  postępowanie,  

w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający 

szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje, w którym postępowaniu Wykonawca 

zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik (który zostanie zapisany na komputerze Wykonawcy) 

należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Wykonawca 

chcąc zaszyfrować  plik z ofertą  korzysta z numeru identyfikacyjnego postępowania 

nadawanego przez miniPortal.  

Numer identyfikacyjny postępowania pojawiający się w ogłoszeniu o zamówieniu nie stanowi 

numeru ID postępowania umożliwiającego odszyfrowanie przez Zamawiającego  złożonej przez 

Wykonawcę oferty. Numer identyfikacyjny postępowania pojawiający się w ogłoszeniu  

o zamówieniu jest nadawany automatycznie przez  platformę eZamówienia, która nie stanowi na tą 

chwilę platformy do komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a jedynie służy do 

publikacji ogłoszeń.   

12.9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,  

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust 3 ustawy 

Pzp. 

12.10. Wykonawca jest zobowiązany do podania numeru referencyjnego, tj. OR.271.1.6.2021  

w nazwie zaszyfrowanego pliku złożonej oferty, celem identyfikacji oferty do danego 

postępowania u Zamawiającego.  

12.11. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i zostać sporządzona według Formularza oferty 

stanowiącego załącznik nr  2 do SWZ. 

12.12. Zamawiający dopuszcza powierzenie całości/części zamówienia podwykonawcom. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

12.13. Kilku Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

12.14. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu 

oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść 

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja 

dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz oferty, jak również inne 

dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu  nazwa i adres wykonawcy należy wpisać 

dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wszystkich 

uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej, itp.), a nie pełnomocnika. 

12.15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi jawną część skompensowane do jednego pliku archiwum (7-Zip). 

12.16. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu  

z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SWZ, oraz oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3b do 

SWZ. Oświadczenia należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (7-Zip). 

12.17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić  lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu. 

12.18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

 

13. Sposób oraz termin składania ofert 

13.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 

złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji  korzystania z miniPortal, 

dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-PUAP.pdf  

13.2. Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi 

dokumentami i oświadczeniami należy złożyć zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SWZ, 

w szczególności w pkt. 12.  

13.3. Termin składania ofert upływa w dniu 30.08.2021 r. o godzinie 10:00;  

13.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-PUAP.pdf
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13.5. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ. 

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

13.7. Do upływu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

13.8. Zamawiający odrzuca ofertę złożona po terminie składania ofert. 

13.9. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres e-mail użytkownika 

(Wykonawcy). Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ  będzie on potrzebny przy 

ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

 

14. Termin otwarcia ofert 

14.1. Rozpoczęcie otwarcia ofert  nastąpi w dniu 30.08.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego  w pokoju 201, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert; 

14.2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

14.3. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania (www.bip.zawadzkie.pl) informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

14.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację  

z otwarcia ofert, tj.: 

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

b) cenach zawartych w ofertach; 

c) terminie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.  

 

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 

15.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy 

wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający wykluczy z postępowania 

Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie  

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy  

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotom gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

http://www.bip.zawadzkie.pl/


 

Strona 8 z 45 

 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  

w pkt 1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł 

z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali  

te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  

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

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może 

być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

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

o udzielenie zamówienia.  

 

16. Sposób obliczenia ceny 

16.1. Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową, obliczoną na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz warunków określonych w SWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie dokument 

pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

innych prac niż określone w przedmiarze robót, a koniecznych do wykonania ze względów 

technologicznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz do uwzględnienia tych kosztów 

w cenie całkowitej oferty.  

16.2. Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

16.3. Zaoferowana cena jest ceną brutto. 

 

16.4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest w formie ryczałtowej i jakikolwiek błąd w obliczeniu 

ceny nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny ofertowej. 

 

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

17.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert  

i znaczeniem: 

a) cena = 60% 

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie elementy 

niezbędne do realizacji zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie 

obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości oferty badanej, w skali  

1-60 pkt z uwzględnieniem wagi za kryterium według wzoru: 

 

              Cena najniższej oferty 

Ca = ------------------------------------------- * Xa * 100 

                Cena badanej oferty 
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Gdzie:       Ca – wartość punktowa za kryterium cena,  Xa – waga 60% 

 

b) okres gwarancji jakości = 40% 

 

Podstawą oceny jest okres gwarancji jakości przedstawiony przez Oferenta obejmujący 

wszystkie elementy objęte realizacją zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium 

będzie obliczana jako stosunek długości gwarancji oferty badanej do najdłuższego 

zaoferowanego terminu gwarancji, w skali 1-40 pkt z uwzględnieniem wagi za kryterium według 

wzoru: 

     

     Okres gwarancji jakości badanej oferty 

Cb = ------------------------------------------- * Xb* 100 

          Najdłuższy zaoferowany 

           okres gwarancji jakości 

 

            Gdzie:          Cb – wartość punktowa za kryterium okres gwarancji jakości,  Xb – waga 40% 

 

Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 60 miesięcy. 

 

17.2. Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji, zawartych w ofercie. 

17.3. Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru: 

 

𝐂 = 𝐂𝐚 + 𝐂𝐛 

Gdzie: 

C – końcowa ilość punktów przyznana ofercie 

Ca – liczba punktów za kryterium cena 

Cb – liczba punktów za kryterium gwarancja jakości 

 

 

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu wskazanego w pkt. 18.1. jeżeli w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

18.3. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie wysłane wszystkim uczestnikom postępowania, 

zostanie ogłoszone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz na stronie internetowej:  

www.bip.zawadzkie.pl . 

18.4. W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zostanie podany 

przewidywany termin zawarcia umowy. 

18.5. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SWZ. Umowa 

zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

18.6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka 

cywilna), Zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

18.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.  

http://www.bip.zawadzkie.pl/
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18.8. 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 albo unieważnić postępowanie.  

18.9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży 

Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy.  

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Pzp. 

19.2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający 

był do tego obowiązany. 

19.3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej" ustawy Pzp.  

 

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli Zamawiający je przewiduje 

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.  

 

21. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który: 

21.1.  nie podlega wykluczeniu  zgodnie z art. 108  ustawy Pzp  

21.2. spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:    

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie 

uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez Wykonawcę 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do 

SWZ. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 

Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez 

Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 3b do SWZ. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez 

Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

nr 3b do SWZ. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej  

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 3b do SWZ, a także  wykaże, że:  

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył) 

należycie: robotę/roboty związane z budową placu zabaw na wartość łączną minimum 

40 000 zł brutto. Warunek można wykazać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów) 

oraz  wykaże, że wykonał minimum 2 projekty budowlane placów zabaw, 

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN 

Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu 

ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 

Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod 

następującym adresem: http://www.nbp.pl/ .  

 

b) dysponuje osobami zapewniającymi prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował  jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika 

budowy posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 

c) dysponuje osobami zapewniającymi prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że 

dysponuje lub będzie dysponował  przynajmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję 

projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. 

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie Rozporządzenia 

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 ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ilekroć powyżej mowa jest  

o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii 

Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania  

w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie 

przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami,  

w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.). 

 

Na podstawie art. 438 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących roboty budowlane 

objęte niniejszym postępowaniem – w zakresie montażu urządzeń placu zabaw (dotyczy pracowników 

i pomocników). 

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej  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. 

 

http://www.nbp.pl/
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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 

osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, tj.: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

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

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. 

w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). 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. 

 

22. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich 

złożenia 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 

krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych 

na dzień składania. 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył) należycie:  

- robotę/roboty związane z budową placu zabaw na wartość łączną minimum 40 000 zł 

brutto. Warunek można wykazać w ramach maksymalnie 2 zamówień (umów), 

 oraz   

- wykaże, że wykonał minimum 2 projekty budowlane placów zabaw.  

 

Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż 

PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany 

w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej 

Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego 

Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.  

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ; 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
http://www.nbp.pl/
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b) wykazu 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 niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że: 

-  dysponuje lub będzie dysponował jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika 

budowy posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej, 

- dysponuje lub będzie dysponował  przynajmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję 

projektanta posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

 

Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie 

Rozporządzenia 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 ważne uprawnienia  

w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku 

osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję  

w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego 

zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach 

uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 

22 grudnia 2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.). 

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; 

 

23. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

24. Liczba i części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

25. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 

Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

26. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,  

o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Na podstawie art. 438 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących roboty budowlane 

objęte niniejszym postępowaniem – w zakresie montażu urządzeń placu zabaw (dotyczy pracowników 

i pomocników). 
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W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej  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. 

 

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 

osób wykonujących wskazane w SWZ czynności, tj.: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

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

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. 

w szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar  etatu powinny być możliwe do zidentyfikownia. 

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający przewiduje  takie wymagania 

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 

2 pkt 2 ustawy Pzp. 

28. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje takie 

wymagania 

Nie dotyczy 

29. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę w wysokości nie większej niż 1,5% 

wartości zamówienia, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium 

29.1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych  

i  00/100). 

29.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniężnej – na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy  

w  Zawadzkiem  Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją – Wadium 

przetargowe  - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle  w Zawadzkiem – 

Budżet obywatelski 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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d) 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 359 z późn. zm.). 

29.3. Wadium  wniesione w formie innej niż pieniężna, o których mowa w pkt 29.2.  lit. b-d należy 

przekazać Zamawiającemu  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginału 

elektronicznego tj. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby  

uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela itp. 

29.4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, stosowny 

dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokument ten  

w szczególności: 

a) musi jednoznacznie wskazywać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnego  

i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, iż zaistniała co najmniej jedna okoliczność  

wymieniona w przepisach art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 

b) zawierać termin ważności gwarancji lub poręczenia, który nie może  upływać wcześniej niż 

termin związania z ofertą. 

29.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia  

30.08.2021 r. do godz. 10:00. 

29.6. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Prawo zamówień       

publicznych. 

 

30. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których  mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp.  

31. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 

ust. 2, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu 

wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po wcześniejszym odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu 

dokumentów, o czym mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

32. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Cena oferty winna być podana w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w innej walucie. 

33. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

34. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 

Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań.  
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35. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

36. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230, jeżeli Zamawiający przewiduje 

aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

37. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty w sytuacji określonej w art. 93 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

38. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je 

przewiduje. 

38.1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

38.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 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.  

38.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach, niż określone 

w pkt. 38.2. 

38.4. Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwoty zabezpieczenia. 

38.5. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 

określonych przepisami prawa):  

- nazwę i adres Zamawiającego (tj. Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie),  

- oznaczenie (numer i nazwa) umowy.  

38.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

następujący rachunek Zamawiającego: BS Zawadzkie Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006. 

38.7. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku 

Zamawiającego. W tytule należy podać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

nr OR.272.1.6.2021”. 

38.8. Zwrot zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w art. 453 ustawy Pzp, przy 

czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wynosi 30% 

wysokości zabezpieczenia. 

 

39. Informacje dodatkowe 

39.1. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

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

Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona 

przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia mogą polegać 
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na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.  

39.2. Podmioty udostępniające zasoby 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. Podmiot na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust. 1  ustawy Pzp; 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane; 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

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

wskazane zdolności dotyczą.  

5) Zamawiający oceni, 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, o których mowa  

w SWZ,  a także zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

39.3. Podwykonawstwo 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących 

zamówienia na roboty budowlane.  

2) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców, o ile są już znane.  

39.4. Informacja o ochronie danych osobowych 

Klauzula informacyjna RODO została zawarta w załączniku nr 7 do SWZ 
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Załączniki: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy    

2. Wzór formularza ofertowego 

3a. Wzór oświadczenia dot. przesłanek  wykluczenia z postępowania 

3b. Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  

4. Wykaz wykonanych robót budowalnych 

5. Wykaz osób 

6. Projekt umowy 

7. Oświadczenie Zamawiającego - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
 
 

…………………….……………          ………………………………. 
Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 
 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 
 

 
Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faks…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Regon………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest:   
 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet 
obywatelski 

2. Oferuję/oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w SWZ za cenę ryczałtową: 
 
Cena wykonania zamówienia netto: ……………………………………..zł 
 
(słownie zł: ……………………………………………………………….………………………………….) 
 
Podatek ….% VAT  ……………………………………….………………….zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………….…….………………………………) 
 
Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………………..……..zł 
 
(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………..) 
 
 

2. Jednocześnie proponuję/proponujemy  okres gwarancji jakości ....................................... miesięcy. 

3. Akceptuję/akceptujemy wskazany przez Zamawiającego termin płatności - do 30 dni od dnia 

doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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4. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej                   

zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki określone w SWZ oraz w art. 112 ustawy Pzp oraz 

że złożyłem/złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

tych warunków. 

7. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp . 

8. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 

9. Oświadczam/y, że zawarty w SWZ projekt umowy został przeze mnie/ nas zaakceptowany 

i zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Niniejsze zamówienie  zrealizujemy  sami */ przy udziale  Podwykonawców*.                              
............................................................................................................................................................ 

  ( część zamówienia , której wykonanie  wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy)  

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

11. Oświadczamy , że w celu wykazania spełniania  warunków udziału  w postępowaniu , o których 
mowa w art. 112 ustawy Pzp. powołujemy się na zasoby  podwykonawców wskazanych poniżej * : 

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

                                    ( nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego powołuje się wykonawca)  

12. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………… 

 

13. Wykonam/y zamówienie zgodnie z przedstawioną Dokumentacją techniczną i STWiORB,    

obowiązującymi przepisami, normami i standardami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej  

– w terminie do  100 dni  kalendarzowych od podpisania umowy 

14. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty  zawarte na stronach  nr  od………do  ………..stanowią 
tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, co 
wskazujemy  w załączniku  ………. i  zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

15. Oświadczamy, że  sposób reprezentacji Wykonawcy **/ Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie  zamówienia dla  potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący : 

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

                ( wypełniają jedynie  przedsiębiorcy  składający  wspólną ofertę – spółki cywilne  lub konsorcja) 

 

16. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności  karnej wynikającej  z art. 297 § 1 Kk , że wszystkie 
złożone do oferty dokumenty  i oświadczenia  są prawdziwe oraz opisują  stan faktyczny i prawny  
na dzień sporządzenia  oferty. 

 

17. Deklaruję /my wniesienie zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w wysokości  5% ceny 
określonej  w  pkt.1  oferty w następującej formie / formach …………………………………………  
………………………………………………………… …..……………………………………………….. 
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18. Informujemy , że:  

- wybór oferty  nie będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego  obowiązku podatkowego** 

- wybór oferty  będzie prowadzić  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu do następujących  towarów/ usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia)** 

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

19. Wartość towaru / usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia)  powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego  to …………………………zł netto** 

Dotyczy Wykonawców , których oferty będą generować obowiązek doliczenia  wartości podatku 
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• Wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów 

• Mechanizmu odwróconego  obciążenia , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy  
o podatku  od towarów i usług. 

• Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się  obowiązek doliczenia  przez 
zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 

20. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą** – tak / nie ** 

21. Oświadczenie  wymagane  od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu, którego przedmiotem jest:  Rozbudowa 
placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski  

 

 

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

         Podpisano 
       (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 
     

______________________________ 

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

* brak informacji o powierzeniu podwykonawcy określonego zakresu zamówienia oznacza,  
że wykonawca sam wykona zamówienie 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3a do SWZ 

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ  

 
Wykonawca*/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*/ podmiot udostępniający Wykonawcy 

zasoby*:  

 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

*jeżeli nie dotyczy należy skreślić 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*/ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*/ OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

WYKONAWCY ZASOBY* 
*jeżeli nie dotyczy należy skreślić 

 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet Obywatelski, oświadczam, co następuje: 

 

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

Pzp*. 

2. Oświadczam, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia znajdują się w formie 

elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz 

danych*:  

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

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

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych  w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

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

naprawcze:  ………………………………………..…* 

4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                       

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

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

…………………………, dnia …………………  

(miejscowość, data) 

 

         …………………………….. 
           podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://ems.ms.gov.pl/
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* jeżeli oświadczenie w danym punkcie nie odnosi się do indywidualnej sytuacji składającego   

   niniejszy dokument należy skreślić ten punkt 

UWAGA: 

1. Wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów: Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i  Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby. 

2. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie  .pdf 

 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym  
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Załącznik nr 3b do SWZ 
 
 

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ  

 

Wykonawca*/ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*/podmiot udostępniający 
Wykonawcy zasoby*:  
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

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

*jeżeli nie dotyczy należy skreślić 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*/ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA*/ OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO 

WYKONAWCY ZASOBY* 

*jeżeli nie dotyczy należy skreślić 

 

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

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa placu zabaw 
przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski, oświadczam, co następuje: 

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

w  Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

  

2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………                     

                                                (pełna nazwa/firma, adres)  

      w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………… * 

             (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

            

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………………, dnia …………………  

(miejscowość, data) 

         …………………………….. 
           podpis osoby upoważnionej 

 
* jeżeli oświadczenie w danym punkcie nie odnosi się do indywidualnej sytuacji składającego   
   niniejszy dokument należy skreślić ten punkt 
 
UWAGA: 

1. Wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów: Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby. 

2. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 
3. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
 
 

……………………………………….      ……………………….. 
Pieczątka firmowa  Wykonawcy       /miejscowość, data/ 
 
 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 
 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem  
– Budżet obywatelski 

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany 

jest w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wykonania 

zamówienia. 

 

L.p. 
Rodzaj wykonywanych robót 

budowlanych 

Wartość 
robót 

budowlanych 

Data  i miejsce 
wykonywania 

robót 
budowlanych 

Podmiot, na rzecz którego  
wykonano roboty 

budowlane 

     

     

     

     

     

     

 
* Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

 
 
 
 
 

 ……………………………………………. 
(pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 
 
 

..................................................                                                   ……………………… 
Pieczątka firmowa  Wykonawcy                  /miejscowość, data / 

 
 

 
 
 

Wykaz osób 
 
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: 
 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem  
– Budżet obywatelski 

 

Imię i 
nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe, 
posiadane 

uprawnienia 

Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 
czynności 

dotyczących 
zamówienia * 

 
Podstawa dysponowania 

osobami 

 

            

            

            

            

            

 
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
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 Załącznik nr 6 do SWZ 
 

- PROJEKT – 
UMOWA Nr ……………….. 

 

zawarta w dniu …….. 2021 r. w Zawadzkiem pomiędzy: 

 

Gminą Zawadzkie z siedzibą przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem (47-120), REGON 531413314,  

NIP 7561860761, reprezentowaną przez Burmistrza Zawadzkiego – Mariusza Stachowskiego, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Kariny Nowak, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

 

reprezentowanym przez:  

 

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

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji. Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej Pzp. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa placu 

zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski” w formule zaprojektuj 

i wybuduj, określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, na podstawie Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego oraz zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dalej SWZ. 

2. Przedmiot umowy określony w ust.1 obejmuje ponadto: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej zawierającej przedmiary 

robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 

uzyskanie dokumentów warunkujących realizację robót, a także użytkowanie obiektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

3) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną; 

4) dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbioru robót dokumentacji geodezyjnej, zawierającej 

wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

5) organizację, zagospodarowanie, zabezpieczenie i likwidację placu budowy; 

6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

sporządzenia takiego planu; 

7) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji robót objętych niniejszą umową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest 

zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania powstałych 

w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

gospodarki odpadami nie później niż w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 

Powyższe zobowiązanie obejmuje w szczególności zebranie odpadów powstałych w wyników 

realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub 

składowania; 

8) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności 

na uwidocznieniu ogólnego stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót; inwentaryzację 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD 

w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; 

9) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przylegającego do placu 

budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy posiadać i przedłożyć 

Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej 

na sumę gwarancyjną w kwocie: 40.000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

4. Szczegółowy zakres zobowiązań umownych Wykonawcy określa Program Funkcjonalno-

Użytkowy oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie od tego, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które są 

obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. 

5. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Warunków 

Zamówienia, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującymi przepisami, polskimi 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością konieczną do ich wykonania, 

zasadami bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. 

 

§ 2 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) termin przekazania placu budowy - do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania 

umowy; 

2) termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 100 dni kalendarzowych liczonych od daty 

podpisania umowy; 

3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej opatrzonej klauzulą urzędową stanowiącą 

potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - do 14 dni 

kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy co najmniej 1 dzień 

przed jego przekazaniem. 

 

§ 3 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej 

staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki 

budowlanej, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, zasadami BHP lub niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez wpis do dziennika budowy, co 

nie będzie uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania umowy; 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia; 

3) powierzyć poprawienie lub dokończenie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy; 

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót oraz że 

warunki robót są mu znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących na placu budowy instalacji lub 

urządzeń. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP; 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich; 

3) przeszkolenia stanowiskowe. 
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5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową wątpliwości co do 

rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do 

złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku o wyjaśnienie tych wątpliwości.  

 

§ 4 

ZASADY PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie 

…………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji 

podwykonawcom*) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*). 

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcy lub 

zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego 

na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację Umowy  

o podwykonawstwo. 

3. 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, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

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

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

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

6. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

o których mowa w ust.5. 

9. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
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14. Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać: 

1) określenie stron umowy; 

2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót; 

3) precyzyjny opis i zakres robót; 

4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe); 

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-

finansowy (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony poprzez 

odniesienie do odpowiednich pozycji Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-

finansowego Wykonawcy; 

6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę 

w ofercie przetargowej dla tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani 

z innego dokumentu nie wynika, na jaką kwotę wykonawca wycenił roboty, które zamierza 

powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z projektem umowy podwykonawczej 

Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 21 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych oraz sposób płatności; 

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy; 

9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie. 

15. 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. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 

o podwykonawstwo. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, 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 dokonać 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z Wykonawcą. 

22. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
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23. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio 

podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadają wobec Zamawiającego solidarnie na zasadzie 

odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez Zamawiającego na 

rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, 

kosztów zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 

i zasądzonych przez sąd odsetek. O ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu 

regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia wezwania. Brak zapłaty w tym 

terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego do 

realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienia 

powyższe nie uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu 

wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały także odpowiednie zastosowanie, 

w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu 

podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego. 

24. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych 

Podwykonawców, w tym wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców 

i usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą na zasadach wskazanych 

w niniejszym paragrafie. 

25. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już mu znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 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 robót budowlanych lub usług. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 

2) przekazanie placu budowy: w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania 

umowy; 

3) wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót.  

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien w szczególności: 

1) najpóźniej z dniem przekazania placu budowy przedłożyć Zamawiającemu opłacony 

dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę 

gwarancyjną o wartość minimum 40 000,00 [PLN], na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; ubezpieczenie winno zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru 

końcowego robót; 

2) do dnia podpisania umowy dostarczć podpisane oświadczenia kierownika robót / budowy wraz 

z kopią uprawnień i ważne na czas realizacji przedmiotu zamówienia zaświadczenie z Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej PIIB; 

3) przed podpisaniem umowy przedłożyć należycie wypełniony harmonogram rzeczowo-

finansowy,  

4) w przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się 

składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, przedłożyć umowę określającą warunki współpracy przy realizacji 

przedmiotu zamówienia (patrz § 15); 

5) przyjąć plac budowy i przystąpić do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od dnia jego 

przekazania przez Zamawiającego; 

6) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla lub podczas 

wykonania robót; 
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7) oznaczyć teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (tablica 

informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.); 

8) zapewnić dozór na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy; 

9) zapewnić prawidłowe i właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii 

i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji projektowej; 

10) uprzedzić niezwłocznie pisemnie Zamawiającego o każdym zagrożeniu w opóźnieniu robót 

spowodowanych niewykonaniem obowiązków Zamawiającego; 

11) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać 

będzie wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania  

i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz zbędne urządzenia 

prowizoryczne. W przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą 

zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

12) zawiadomić Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej 

3 dni przed ich zakryciem; 

13) zgłosić konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych; 

14) po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze 

oraz pozostawić cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania; 

15) zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji; 

16) przekazać kompletną dokumentację projektową, 

17) wykonanać dokumentację powykonawczą inwestycji. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB ROZLICZENIA 

1. Rozliczenie wynagrodzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonane zostanie w złotych 
polskich. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają całkowite, ryczałtowe 

wynagrodzenie, zgodnie z ofertą przetargową w wysokości …………… zł netto 

(słownie:………………………….), plus należny podatek VAT wg stawki 23% w wysokości 

…………. zł (słownie: ………………………………………..). Łącznie wynagrodzenie w kwocie 

brutto wynosi …………… zł, słownie: …………………………………………….. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty wynikające wprost z dokumentów 

umownych określonych w § 1, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 2, uwzględnia również koszty: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

2) pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas wykonywania zamówienia; 

3) zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy; 

4) zużycia wody i energii elektrycznej; 

5) odprowadzania ścieków; 

6) przekazania do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania wytworzonych podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

5. Strony ustalają, że formą płatności będzie przelew. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………………………………………. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenie umowy fakturami częściowymi. 

8. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

9. Wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym) należy przedłożyć kopię faktury wystawioną przez 

podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy 

o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub dyspozycję Wykonawcy 

przekazania wartości wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego 

podwykonawcy. 

10. Zamawiający jest uprawniony do zwrotu Wykonawcy faktury niespełniającej warunków określonych 

w ust. 8 i 9 oraz do wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury najpóźniej w terminie  

14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru. 

12. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

13. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są roboty, towary i usługi, w odniesieniu do których mają 

zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące mechanizmu podzielonej 

płatności, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z zasadami określonymi 

w tych przepisach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę , którą 

ten poniesie w skutek niewystawienia przez Wykonawcę faktury VAT zgodnie z zasadami 

dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności. 

 

§ 7 

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego 

w § 1. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót nie później niż 

w terminie określonym w § 2 ust. 1, pkt 2. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy jeżeli taki 

został wydany. Termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia 

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru końcowego. 

3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od 

daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru 

każdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu 

całego przedmiotu umowy. 

5. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, Kierownik budowy oraz 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, wraz  

z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć - odmówi 

odbioru tych robót i wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego 

zgłoszenia wykonania robót po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 2-8. 

8. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, 

lub których usunięcie wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, to może odebrać 

roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2, 

nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia brutto. 

 

 

§ 8 

PERSONEL WYKONAWCY (PODWYKONAWCY) 

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

lub Podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

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. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w 

szczególności zawierać anonimizację adresów i nr PESEL pracownika). 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. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2; 

2) za naruszenie terminu rozpoczęcia robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od 7-go dnia od daty przekazania placu 

budowy; 

3) za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji, w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na przystąpienie do usuwania 

wad; 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 

0,15% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego 

z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

albo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego wynikającego 

z umowy pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) a podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu, w którym 

zapłata powinna nastąpić, nie więcej jednak niż 10% brutto tego wynagrodzenia;1 

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na przedłożenie projektu umowy; 

8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego 

w § 6 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony po 7 dniu od daty jej zawarcia; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień 

                                                      
1 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 
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opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na 

dokonanie tej zmiany; 

10) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1; 

11) za opóźnienie w przedłożeniu w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2, za wyjątkiem sytuacji 

określonej w § 13 ust. 1 pkt 6 i 7; 

2) za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć. 

3. Łączna maksymalna wartość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron, wynosi 25% 

ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 2. Jeżeli kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie nie 

pokrywają poniesionej przez Strony szkody, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu należnej mu od Wykonawcy kary umownej 

z wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez 

wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

 

§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej 

„zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, co 

stanowi wartość: .......................... zł, słownie: 

...................................................................................................................... w formie ………………. 

ważnej do …………………..  

2. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących 

Zamawiającemu ewentualnych kar umownych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejny okres, tj. do upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

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

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

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

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujący sposób: 

1) 70 % zabezpieczenia zwrócone zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dzień podpisania ostatecznego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy); 

2) 30 % zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

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

o której mowa w ust. 5 pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w term inie stwierdzonych 

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

7. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia stosownie do 

zmienionego terminu wykonania umowy. 
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§ 11 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej 

umowy na okres ………….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają drobnych wad/wad 

konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają 

bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

3. Wykonawca w okresie gwarancji usunie drobną wadę/wadę lub uszkodzenie na własny koszt 

niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania drobnych wad/wad lub uszkodzenia w ciągu 48 

godzin od dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia Zamawiający będzie miał prawo 

usunąć drobną wadę/wadę we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt 

Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem 

naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 i 5. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za 

powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych 

zabudowanych urządzeń na obiekcie takich jak: monitoring, oświetlenie, szafki oświetleniowe oraz 

pozostałych zabudowanych urządzeń oraz dokonywać czynności konserwacyjnych tychże 

urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót. 

7. Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał 

ponownie od dnia zakończenia naprawy. 

8. Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna 

naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz 

materiały do końca udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy 

urządzenia lub materiału. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, 

jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji. 

10. Poza uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Strony 

zgodnie oświadczają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna przedmiotu 

zamówienia zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od wydania przedmiotu zamówienia 

Zamawiającemu, licząc od daty odbioru końcowego. 

 

§ 12 

ZASADY USUWANIA WAD 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz 

wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót. 

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni 

od daty jej ujawnienia. 

4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 

dni od jej wykrycia, a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, 

koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążają Zamawiającego. 

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem 

oględzin. Po dokonaniu oględzin Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca 

przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu wad. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego. 
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§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub 

przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni; 

2) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, 

zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu 

wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do zaprzestania tychże 

naruszeń; 

3) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych 

przez Zamawiającego w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; 

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu 

zakończenia robót wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu 

dodatkowego; 

5) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub 

postawienia go w stan likwidacji; 

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar 

umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie (art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp). W tym 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy; 

7) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; 

8)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp; 

9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE , z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

10) w przypadku niewydania lub uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający 

tę decyzję. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania od Zamawiającego 

kary umownej lub odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia za roboty wykonane do chwili 

odstąpienia do umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku opóźnienia dłuższego niż 

30 dni w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w stosunku do terminu przekazania 

wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od 

umowy poda pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części na podstawie 

postanowienia umowy lub ustawy Pzp, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia 

z wynagrodzenia umownego Wykonawcy wartości niewykonanej – do chwili złożenia drugiej 

stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – części przedmiotu umowy. Wartość potrącenia 

wylicza się w oparciu o wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich 

części proporcjonalnie do zakresu wykonania umowy. Wyliczenie potrącenia wynagrodzenia 

Strony akceptują w obustronnie podpisanym protokole. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia 

podpisania protokołu zawierającego wyliczenie potrącenia Zamawiający jest uprawniony do 

dokonania potrącenia na podstawie jednostronnie sporządzonego dokumentu. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zmiany niniejszej umowy dopuszczalne są w przypadkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 

oraz ust. 2-4 ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych umową oraz związanej z tym 

konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia. Zamawiający gwarantuje jednak Wykonawcy 

wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż 50% wartości wskazanej w § 6 ust. 1. Z tytułu 

zmniejszenia zakresu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia; 

2) wykonania tzw. robót zamiennych; 

3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie; 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6. 

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. W tym przypadku rozliczenie zmiany zakresu 

zamówienia nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie 

kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie 

średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny 

materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych 

publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą 

przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zmniejszenia lub 

zwiększenia zakresu robót objętych umową jest protokół konieczności, podpisany przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze 

strony Zamawiającego. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia obiektywnych 

okoliczności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych. Rozliczenie robót zamiennych (kosztorys 

różnicowy) nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie 

kosztów ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie 

średnich regionalnych czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny 

materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych 

publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu i materiałów będą 

przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót. Podstawą do zlecenia wykonania 

robót zamiennych jest protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę upoważnioną ze 

strony Zamawiającego. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2. 

5. Zmiana terminów wskazanych w umowie może nastąpić w przypadku: 

1) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie 

przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń 

niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w 

ww. przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu 

umownego; 

2) wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, 

uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, epidemii), klęski żywiołowej lub 

warunków pogodowych niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub 

jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest 

przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

3) zmiany zakresu umowy. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia umownego może nastąpić w przypadku: 
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1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;3 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;4 

4) zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 może nastąpić na 

pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli Wykonawca 

udowodni, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym 

celu Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy, przedstawi Zamawiającemu informację 

zawierającą szczegółową kalkulację wpływu okoliczności wskazanych w ust. 6 pkt 1-4 na koszty 

realizacji zamówienia, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu 

do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację 

umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić 

zmiany umowy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać 

proponowanej zmiany wynagrodzenia. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji 

zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów. 

8. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności 

od kwoty, jaką będzie dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego bez konieczności zmiany umowy w postaci aneksu. 

9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. W preambule aneksu winna znaleźć się 

podstawa prawna zmiany wynikająca z art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanie okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmian. 

 

§ 15 

ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO /JEŻELI DOTYCZY/ 

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

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami 

finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie …………. (nazwa podmiotu trzeciego), 

na zasoby którego/ w zakresie zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej / zdolności 

finansowych/ekonomicznych Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji 

przedmiotu Umowy w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do 

oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych 

w celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 

(zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek 

przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 

innym podmiotem/podwykonawcą. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

                                                      
2 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy   
3 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy   
4 Dotyczy umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy   
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§ 16 

RODO 

1. Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad 

przetwarzania i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

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

oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), ustawy o ochronie 

danych osobowych, które będą przekazywane lub udostępniane w związku lub w wyniku realizacji 

postanowień niniejszej umowy. 

2. W przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, strona która 

dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

 

§ 17 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi SWZ i oferta przetargowa wraz ze wszystkimi 

załącznikami i kosztorysem ofertowym.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na osoby trzecie, przysługującej 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane 

za zwrotnym potwierdzeniem przez Stronę umowy, listem poleconym lub innego potwierdzonego 

doręczenia pod następujący adres: 

 

Zamawiający: 

Gmina Zawadzkie 

ul. Dębowa 13 

47-120 Zawadzkie 

Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

5. Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony 

o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 

doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne. 

6. Zamawiający i Wykonawca deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego 

z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą do 

polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do 

wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: 

a) …………………… – pracownik Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem; 

b) ……………………– Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

8. W zakresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: 

a) ……………………; 

b) …………………… Kierownik budowy. 

9. Zakres działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy określają przepisy ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i rozporządzenia wykonawcze 



 

Strona 41 z 45 

 

do tej ustawy. 

10. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo zmiany osób realizujących przedmiot umowy na 

inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 

ustawy Prawo budowlane, pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie o zamiarze 

dokonania takiej zmiany, w terminie 14 dni przed planowaną zmianą. 

11. W ramach zawartej umowy Zamawiający i Wykonawca  zobowiązują się do współdziałania na 

rzecz realizacji przedmiotu umowy spełniającego cele określone w zamówieniu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z  Zamawiającym, zgodnie z przepisami oraz zasadami 

postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania 

wcześniej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi  

z umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje on umowę, w tym 

Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych 

z interesem Zamawiającego. 

13. Zamawiający i Wykonawca oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej 

umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu 

administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe 

postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  

14. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 13, zostaną zastąpione 

na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

15. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

16. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) dokumentacja przetargowa – w tym SWZ, 

3) Karta Gwarancyjna według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszej umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….     …………………………. 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

……………………….., dnia ……………………….. 

 

 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT – WZÓR 

 

 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..……………..…………... 

1. Zamawiający: GMINA ZAWADZKIE, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie 

2. Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………… 

3. Umowa nr  ……………………………………………………. z dnia …………………………………. r. 

4. Przedmiot umowy: „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – 

Budżet obywatelski.” 

5. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte 

materiały wykonane w ramach wymienionych umów. 

6. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok ........................................... 

7. Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty wynosi ……. miesięcy. 

8. Warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres …… miesięcy, od dnia 

następnego licząc od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. 

4) Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności 

odbioru końcowego robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych pisemnie, faksem 

lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

ujawnienia wady i zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5) Ustala się terminy usunięcia wad: 

a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

(w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak 

w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, 

b) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest 

od warunków atmosferycznych. 

6) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7) W przypadkach innych niż wymienione w pkt 7 usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub 

wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia 

istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. 

8) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, 
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b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 

10) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

przy usuwaniu wad. 

12) Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad 

nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami 

związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady robót budowlanych. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Karcie Gwarancji Jakości Wykonanych Robót stosuje się 
odpowiednio postanowienia umowy, o której mowa w pkt 3 Karcie Gwarancji Jakości Wykonanych 
Robót. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Udzielający gwarancji jakości 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele 

Zamawiającego 
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Załącznik nr 7 do SWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

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

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Zawadzkiego, działający  

w imieniu i na rzecz Gminy Zawadzkie z siedzibą 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13,  

tel. 77 46 23  100, fax 77 46 23  175, e-mali: umig@zawadzkie.pl  

 inspektorem ochrony danych osobowych w  Gminie Zawadzkie jest Pani Joanna Zawadzka, 

kontakt: iod@zawadzkie.pl , tel. 77 46 23 117, fax 77 46 23 175, 47-120 Zawadzkie,  

ul. Dębowa 13; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem – Budżet obywatelski znak 

sprawy: OR.271.1.6.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

mailto:umig@zawadzkie.pl
mailto:iod@zawadzkie.pl
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1  

lit. c RODO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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