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Rozdział I. 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO. 

Gmina Zawadzkie  
ul. Dębowa 13,  
47-120 Zawadzkie,  
NIP 7561860761 
REGON 531413314 
tel. (77) 46 23 100,  
faks  (77) 46 23 175, e mail: umig@zawadzkie.pl  
adres strony internetowej: www.bip.zawadzkie.pl 
 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
http://bip.zawadzkie.pl/3240/628/zamowienia-publiczne-rok-2022.html Na tej stronie udostępniona 
będzie SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
Adres poczty elektronicznej: or@zawadzkie.pl  
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp. 
 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy w/w ustawy. 

3. WYKONAWCY/PODWYKONAWCY/PODMIOTY TRZECIE UDOSTĘPNIAJĄCE WYKONAWCY 
SWÓJ POTENCJAŁ. 

1) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 

dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, 

spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 

działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest 

społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. 

3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

 spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  

 nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,  

 złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5) Potencjał podmiotu trzeciego.  

mailto:umig@zawadzkie.pl
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na 

potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na 

potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 4 

ustawy Pzp.  

6) Podwykonawstwo. 

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

4. KOMUNIKACJA W POSTĘPOWANIU. 
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, za pośrednictwem platformy miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP 

https://epuap.gov.pl/wps/portal zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego  

w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ.  

Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się  

z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania  

z Platformy dostępne są pod niniejszym adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

5. WIZJA LOKALNA. 
 

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

 
6. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI. 

Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części. Tym samym zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 
Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia, Zamawiający 
nie ogranicza liczby części, którą można udzielić jednemu wykonawcy. 

 

7. OFERTY WARIANTOWE. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp 
tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ. 

8. KATALOGI ELEKTRONICZNE. 
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

9. UMOWA RAMOWA. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp. 

10. AUKCJA ELEKTRONICZNA. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp. 
 
11. ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 

11.1. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) 

ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.  

12. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą  

i Zamawiającym będą prowadzone w PLN. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie 

faktura VAT sporządzona w oparciu o protokół odbioru podpisany przez obie strony.   

13. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje


 

 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

5 

 

14. ZALICZKI NA POCZET UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.  

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA. 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek 
wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. 

Zamawiający zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TOKU 
POSTĘPOWANIA. 

1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 

maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę  będą 

przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. 

2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  
w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 

3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,  

a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 

lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się  

w załączniku nr 6 do SWZ. 

6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel 

określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu 

innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed 

takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz 

udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO. 

7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych  

z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; 

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje 
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego. 

8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem  

w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO .  

9) Zamawiający informuje, że: 

- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze 
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środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich 
wniesienie. 

- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych 
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych 
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych 
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych  
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem 
wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 
jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich 
zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania 
przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, 
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 
RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać 
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia tego postępowania. 

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania 
lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 
18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

 

 

Rozdział II. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA STAWIANIE WYKONAWCOM 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie zadania pn. : „Modernizacja okablowania sieci LAN  
w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina”.  
Projekt współfinansowany jest w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji 
projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

 
Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w budynku Urzędu Miejskiego  

w Zawadzkiem. Zakres prac obejmuje : 
1) wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej sieci komputerowej, wraz  

z niezbędnymi ekspertyzami, opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa;  
2) dostawę urządzeń, materiałów i osprzętu o parametrach określonych w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym  (zwanym dalej PFU)  do miejsca eksploatacji; 
3) wykonanie sieci komputerowej zgodnie z dokumentacją projektową; 
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej wdrożonych instalacji i systemów; 
5) przeprowadzenie procedur odbiorowych zgodnie z wymaganiami producentów, określonymi                

w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi przepisami prawa w celu umożliwienia eksploatacji 
produkcyjnej; 
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6) wszelkie inne czynności, bez których nie można należycie wykonać Przedmiotu Zamówienia,  
w tym dokonania wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskania niezbędnych pozwoleń, o ile takie 
zgłoszenia lub pozwolenia okażą się konieczne; 

7) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Zamówienia. 
8) układanie kabli miedzianych w nowych i istniejących trasach; 
9) instalacja punktów logicznych; 
10) montaż paneli krosowych w punkcie dystrybucyjnym GPD (pokój 007); 
11) dostarczenie i montaż do szafy telekomunikacyjnej paneli krosowych; 
12) dostosowanie ilości paneli do liczby instalowanych punktów sieci LAN; 
13) zakończenie linków miedzianych złączami RJ45 kat. 6A lub wyższej; 
14) wykonanie pomiaru linków miedzianych; 
15) dostawa  i montaż  patchcordów miedzianych kat. 6A lub wyższej; 
16) wykonanie dokumentacji  powykonawczej. 

 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach, jak również  nie 
dopuszcza składania ofert częściowych w prowadzonym postępowaniu. 

 
 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU ( (Załącznik nr 7) Dokumentacja ta jest 

załącznikiem do SWZ i jest dostępna na stronie internetowej postępowania i zamawiającego: 

www.bip.zawadzkie.pl.  

1.2. Jeżeli PFU wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, norm lub urządzeń znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, 

dopuszcza oferowanie materiałów, norm lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby 

zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający 

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych 

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 

nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w 

stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma 

wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 

(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 

poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 

lub lepszych parametrach.  

1.3. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem 

w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą 

techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Nie dopuszcza się wykonania 

obiektu budowlanego oraz stosowania, dostawy urządzeń, materiałów itp. jako prototyp, seria 

próbna. 

1.4. Wycena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. 

1.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i 

sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę 

geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429). 

http://www.bip.zawadzkie.pl/
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1.6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia robót rozbiórkowych i robót budowlanych 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 

47, poz. 401 z późn. zm.); 

1.7. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną.  

1.8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić 

teren placu budowy do stanu czystości tak, aby komunikacja po nim odbywała się bez zakłóceń 

(względy ochrony p.poż. – drogi dojazdu i ewakuacji). 

 

 

3) Wspólny Słownik Zamówień - CPV:  

 

32428000-9 Modernizacja sieci 

 
4) Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady.   

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na cały zakres zamówienia. 
4.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, 
stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania 
odbioru końcowego. 

4.3. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie 
równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

4.4. W okresie rękojmi i gwarancji koszty związane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem 
usterek ponosić będzie Wykonawca. 
 

5) Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
5.1. Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
5.2. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą  
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685, 
ze zmianami). 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu 
o wymagania Zamawiającego zawarte programie funkcjonalno-użytkowym.   

5.4. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona  
z zastosowaniem reguł matematycznych. Wszystkie ceny jednostkowe winny być podane  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł 
zaokrąglania. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą 
cyfr po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 
z matematycznymi regułami zaokrąglania. 

5.5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. 

5.6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.   
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
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d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

5.7. Wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją wszystkich obowiązków 
Wykonawcy wynikających z Umowy, a w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych 
do dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
opinii, warunków, itp. obejmuje również koszty materiałów i wyrobów budowlanych, koszty 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, 
wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia 
odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty 
związane z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty wykonania 
wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub ograniczających 
wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, także tych znajdujących się w ziemi, koszty 
związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także 
uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej 
wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury 
(istniejących sieci przyłączy, obiektów, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zarówno 
zinwentaryzowanej jak i nie, kolidującej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego. Metody i podstawy wyliczenia ceny ryczałtowej: Cena winna 
zawierać (uwzględniać) wszystkie koszty robocizny, materiałów, sprzętu i środków transportu 
technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych jednostką przedmiarową oraz koszty 
pośrednie i zysk. Wyliczona wartość jednostkowa winna uwzględniać również wszystkie koszty 
związane z realizacją robót łącznie z czynnościami towarzyszącymi, wymienionymi w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz części niniejszego rozdziału SWZ tj.: 

a. koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy, 
b. koszty nadzoru władających terenem, użytkowników urządzeń podziemnych  

i nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych, 
c. koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

robót, 
d. koszty dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i formie elektronicznej  

(na nośniku CD lub DVD w rozdzielczości min. 400dpi), 
e. koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów częściowych  

i odbioru końcowego robót, 
f. inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
2. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE. 

2.1. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów lub jakichkolwiek 
innych wyrobów produktów lub norm służą określeniu pożądanego standardu wykonania  
i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako 
propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich 
stosowania.  

2.2. Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 
odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji PFU.  

2.3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów/ materiałów równoważnych 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 

2.4. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem: spełnienia tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych 
rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). 
 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ 
OSÓB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY. 

3.1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, których  realizacja polega na wykonywaniu pracy 
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w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

3.2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności polegające na: 
 

a) robotami remontowymi i renowacyjnymi;  
b) robotami malarskimi;  
c) robotami murarskimi;  
d) robotami tynkarskimi;  
e) wykonywaniem prac instalacyjnych;  
f) robotami wykończeniowymi. 

 
3.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób realizujących przedmiot 
zamówienia, przedłoży Zamawiającemu, oświadczenie własne lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że osoby wykonujące pracę związaną z realizacją 
zamówienia są 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. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od 
Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii umów o pracę (zawierających imię  
i pierwszą literę nazwiska pracownika, okres obowiązywania umowy o pracę, stanowisko pracy 
wraz z ukryciem pozostałych informacji odnoszących się do pracownika). 

3.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. 

3.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 

2 USTAWY PZP. 
Zamawiający nie wskazuje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust 
1. ustawy Pzp.  
 
5. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH. 

5.1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia 
zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją 
zamówienia,  

nie żąda 

złożenia przedmiotowych środków dowodowych, etykiet. 
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nie dotyczy 

 
5.2. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w przedmiotowych środków dowodowych lub 
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
5.3. Przepisu pkt. 5.2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 
potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 
 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia:  do 120 dni od daty podpisania umowy  

 
Za datę realizacji zamówienia uważa się dzień zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności 
odbiorowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie 
gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych może nastąpić po całkowitym zakończeniu robót 
budowlanych i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Realizacja zamówienia,  
w rozumieniu zapisu powyższego, nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia roszczeń 
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia (np. niezupełnej 
realizacji zamówienia) jak też wynikających ze stwierdzenia jego ewentualnych wad. 
 
7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 

7.1 ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
 

7.2 UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB 
ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.  
 

7.3 SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 
 

7.4  ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:  
7.4.1 doświadczenie wykonawcy: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej:  
 

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci LAN  o wartości robót co 
najmniej 120 000,00 zł brutto;  
 
*Ww. wykonane lub wykonywane prace muszą być potwierdzone dowodami określającymi, iż roboty budowlane 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie: 
- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  

 
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane  
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy 
Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie 
publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty 
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 
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7.4.2 kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 
 
 
8. PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

8.1 Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust. 1 pkt 1÷6 ustawy Pzp 
oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U z 2022 r. poz.835) 

8.2 Zamawiający, stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy z postępowania  
o udzielenie zamówienia wykonawcę:  

Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 

8.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
8.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i5 lub art. 109 ust. 1 

pkt 2-5 i 7-10 jeżeli przedstawi dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, rzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu.  

8.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podst. art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp. 

 
9. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH. 

9.1. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 

1) Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zgodnie  
z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, składana jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są 
zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający 
dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji 
elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas 
jego złożenia. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to 
zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 
dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. 
 

2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu  

– załącznik nr 2 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. 

 Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane 
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9.2 SWZ. Oświadczenie należy 
złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym  

załącznik nr 2 do SWZ 
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Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenia składają odrębnie: 

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu; 

- podmiot trzeci (udostępniający zasoby), na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

3) Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5  lub art. 109 ust. 
1 pkt 2–5 i 7-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni 
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

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

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

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

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

 zreorganizował personel, 

 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

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

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

 
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli 
uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

4) Do oferty wykonawca załącza również: 

a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu 
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

b) pełnomocnictwo:   

 gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty  
i podpisania umowy.  

 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców należy załączyć do oferty.  
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych  

z nazwy z określeniem adresu siedziby, 
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- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Wymagana forma: 
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby 
posiadającej uprawnienia notariusza. 

c) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia 
warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7.4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 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. 
 

Wymagana forma: 
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie  
z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub 
innym dokumencie. 
 
d) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane 
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
 
Wymagana forma: 
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z 
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. 
 
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia 
warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie. 
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f) przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające kryteria oceny ofert. 
Zamawiający nie wymaga złożenia  

 
Wymagana forma: 
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców 
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej 
lub innym dokumencie. 
 

9.2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE - PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

 
9.2.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

 

a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa  
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
zamawiającego, o których mowa w: 

 art. 108 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp, 

 art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, 

 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, 
wg. załącznika nr 4 do SWZ 

 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów potwierdzających nie podleganie wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – w postępowaniu nie określono wymogu przedłożenia 
dokumentów w tym zakresie. 

 
 

9.2.2. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry 
technicznej): 

1) wykazu robót budowlanych (zał. Nr 3 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca  
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie 
dokumenty; 

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca 
składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, dostaw lub usług dotyczy 
robót budowlanych dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:  

 
1.000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

 
do dnia  

04 lipca  2022 r. do godz. 10:00 

Wadium wnoszone może być w: 
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy 

w Zawadzkiem nr rachunku: 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją:  

Wadium nr sprawy: OR.271.1.2.2022  

 
2) gwarancjach bankowych 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
10.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić z takim wyprzedzeniem, aby środki 

pieniężne zostały zaksięgowane na koncie wymienionym w pkk.10.1 ppkt.1 SWZ do terminu 
składania ofert. 

10.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 

10.4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie 
skutkuje odrzuceniem Wykonawcy z postępowania. 

10.5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od 
dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 

1) upływu terminu związania ofertą; 
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało 

rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
10.6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

wniosku zwraca wadium wykonawcy: 
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 
2) którego oferta została odrzucona; 
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza; 
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na 

czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 
10.7. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego  

z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej,  
o których mowa w dziale IX ustawy Pzp. 

10.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego 
w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, występuje 
odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub 
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 
lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów 
lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 
3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. 



 

 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

17 

 

10.9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 
gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

10.10. Zapisy gwarancji wadialnej powinny uwzględniać możliwość wystąpienia do gwaranta 
z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 10.8, drogą e-mail 
(na podany w gwarancji adres e-mail gwaranta) lub formie papierowej na podany adres 
korespondencyjny, z ty że zapisy gwarancji wadium muszą uwzględniać dodatkowy czas 
trzech dni roboczych na przesłanie wniosku o zatrzymanie wadium. 

10.11. Zamawiający zaleca, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np. 
konsorcja, spółki cywilne) dokument wadialny składany był wspólnie, tzn. by w dokumencie 
wadialnym wymienieni byli wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzielenie zamówienia 
publicznego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji wadialnej wystawionej 
wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli dokument wadialny wystawiony został po zawiązaniu konsorcjum, spółki 
cywilnej. 

 
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

11.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w postaci elektronicznej pod rygorem 
nieważności za pośrednictwem Platformy miniPortal, ePUAP dostępnej pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal  

11.2. Korzystanie z w/w Platformy jest bezpłatne. 
11.3. Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
11.4. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale II pkt 9.1 SWZ.  
11.5. Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę  

w postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące. 
11.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
11.7. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ. 
11.8. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby 
uprawnione. 

11.9. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 
11.10. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca 

stworzył folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego 
folderu Wykonawca zrobi folder „zip” (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym 
kroku za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca zaszyfruje folder 
zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

11.11. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać 
i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty; 

11.12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 
pośrednictwem Platformy, Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu; 

11.13.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać 
złożonej oferty. 

11.14. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 
Platformie. Zamawiający zaleca Wykonawcom wcześniejsze przystąpienie do złożenia oferty, 
gdyż na czas przesłania oferty wpływ mogą mieć czynniki, na które Zamawiający i Wykonawca 
mogą nie mieć wpływu tj. m.in. parametry techniczne sprzętu komputerowego z którego będzie 
przesyłana oferta, prędkość połączenia internetowego Wykonawcy lub inne problemy techniczne. 

11.15. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę 
ich utajnienia. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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11.16. 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 należy ten plik zaszyfrować. 

11.17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny  
z Regulaminem korzystania z systemu miniPortal oraz „Instrukcją użytkownika” miniPortal,  
w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony  
w art. 221 ustawy Pzp. 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
12.1. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. W cenie brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży towaru – usług – podlega obciążeniu 
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Ustalenie prawidłowej stawki podatku 
VAT/ podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów  
i usług/ podatku akcyzowego, należy do Wykonawcy. 

12.2. Cena brutto oferty określona w formularzu musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki poniżej 0,5 
pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę 
powiększa się o jednostkę). 

12.3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 
niniejszej SWZ , obejmować wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytego 
wykonania oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 
zamówienia 

12.4. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 
12.5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

 oczywiste omyłki pisarskie; 

 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert  

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 

 

Rozdział III.  

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 
 

1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
1.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:  

a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, 
formularze ePuap)  
b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia  lub https://epuap.gov.pl/wps/portal   (formularze 
do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)  
c) poczty elektronicznej or@zawadzkie.pl  (korespondencja oprócz Ofert).  
jak również przy użyciu: 
d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje  
o postępowaniu)  
e) strony internetowej Zamawiającego https://bip.zawadzkie.pl  (Ogłoszenie o zamówieniu, 
dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców). 
1.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://ezamowienia.gov.pl/
https://bip.zawadzkie.pl/
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wycofania oferty, składania wniosków o wyjaśnienie SWZ. 
1.3. W celu skrócenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiający zaleca, aby 

korespondencja elektroniczna (inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) odbywała 
się za pomocą poczty elektronicznej na adres: or@zawadzkie.pl  Maksymalny rozmiar plików 
przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 100MB. 

1.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

1.5. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do 
komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza (poza ofertą i 
załączonymi do niej oświadczeniami, dokumentami itd.) nie może być szyfrowana. Adres 
skrzynki ePUAP Zamawiającego: /umig-zawadzkie/skrytkaESP. Maksymalny rozmiar plików 
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do 
komunikacji wynosi 150MB. 

1.6. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem 
Platformy. 

1.7. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu 
modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy. 

1.8. Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.) - zwane dalej 
„Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako: 

 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 

 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany 
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz 
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 

1.9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Regulaminy dostępne są 
odpowiednio na stronach miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal. Przed przystąpieniem do wysyłania i odbierania w/w dokumentów 
Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi i bieżącymi regulaminami i instrukcjami korzystania 
z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postępowania zgodnie z nimi. 

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

1.11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf 

1.12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia 
.zip. 

1.13. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w plikach z takimi rozszerzeniami zostaną uznane za 
złożone nieskutecznie, w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać ich odczytu za 
pomocą dostępnych mu narzędzi i oprogramowania. 

1.14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji 
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

1.15. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

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

1.17. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.  

1.18. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

1.19. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Dorota Klyssek (pok. 110), tel. 77/46 23 138  w godzinach 8.00-12.00 od poniedziałku do piątku 

 
1.20. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że 

wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

1.21. Wyjaśnienia SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp. 
1.22. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca winien posługiwać się numerem 

referencyjnym postępowania określonym w SWZ.  

 
2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.07.2022r. do godz. 10:00. 

 
Sposób składania ofert wskazano w Rozdziale II pkt 11 niniejszej SWZ. 

 
3. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 04.07.2022 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie 
wczytanych na Platformie ofert. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
4. W związku z zastosowaniem obowiązkowych środków komunikacji elektronicznej, zarówno  

w odniesieniu do składania ofert, jak i komunikacji zamawiających z wykonawcami, otwarcie ofert 
nie będzie publiczne. 

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 
usunięciu awarii. 

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

 
Uwaga: Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert  
w sposób jawny z udziałem Wykonawców. 

 
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert.  
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w ppkt 1) , zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie 
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 
nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje 
wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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5. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 
 
 

Lp. Kryterium Znaczenie 

1. C – cena brutto oferty 60% 

2. G - Okres gwarancji i jakości na wykonane 
roboty budowlane 

40% 

Razem 100% 

 
 
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru: 
 

S = C +G 

 
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .  
2) Oferty oceniane będą punktowo. 
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. 

Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 
4) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
5) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp. 
6) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje równocześnie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
7) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na Platformie. 
8) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane  
w inny sposób. 

9) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  
w postępowaniu wykonawców i dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

10) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za 
poszczególne kryteria według następujących zasad: 

 
5.1. Kryterium - cena brutto oferty.  

Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę 
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 
punktów. 
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w  następujący sposób: 
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:  
 

C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie: 
 
100 – stały współczynnik zwiększający 
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Cn – cena oferty najtańszej 
Cb – cena oferty badanej 
60% – waga procentowa kryterium 
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. 
 
 
 

5.2.Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia. 
 

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 
36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy. 
 
Okres gwarancji i jakości na wykonane roboty budowlane (G) – któremu to kryterium Zamawiający 
przypisuje wagę o wartości punktowej wyrażonej w % - 40 (40%) 
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane Zamawiający 
zastosowany następujący wzór: 
 
GRB OB/GRB N x 100 x 40% = G 
 
gdzie: 
Pg  – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji na wykonane roboty budowlane; 
GRB N  – najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert w miesiącach; 
GRB OB – okres gwarancji w ofercie badanej w miesiącach; 
100  – punktowe znaczenie kryterium gwarancji; 
40% – procentowe znaczenie kryterium gwarancji. 
 
Uwaga! - okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.  
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone  
i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż 
wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona przez Zamawiającego, jako niezgodna z treścią SWZ na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia 
uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 
60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także  
w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres 60 miesięcy) otrzymuje maksymalną 
liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. 
Wykonawca określi czas trwania gwarancji w miesiącach. 
 

 
6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do SWZ.  
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień 

umowy. 
 

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 
 

za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  
2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 
3) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
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z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) 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. 
4) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie określonej w art. 450 ust. 2 

ustawy Pzp. 
5) Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem,  

iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na 
rachunek Zamawiającego przed zawarciem umowy. 

6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. 

7) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, 
niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 
określonych przepisami prawa): 

a) nazwę i adres Zamawiającego; 
b) nazwę i adres Wykonawcy; 
c) oznaczenie (numer referencyjny postępowania); 
d) określenie przedmiotu zamówienia; 
e) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; 
f) termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres 

rękojmi za wady). 
8) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, 

Zamawiający nie uzna dokumentów które nie spełniają wymagań, o których mowa w ppkt 7.  
9) Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym we wzorze umowy. 

 
8. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1) Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przed podpisaniem umowy powinny przekazać 

Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści 
umowy na wezwanie zamawiającego oraz wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

4) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych 
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin 
realizacji zamówienia.   

5) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez 
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy i zgodnie z art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, będzie skutkowało 
zatrzymaniem przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami. 

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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9. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Lp. 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

1. Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik Nr 2 
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia  

3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji 

5. Załącznik nr 5 Projekt umowy  

6. Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna 

7. Załącznik nr 7 Program funkcjonalno użytkowy  
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Załącznik nr 1 do SWZ  

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, których przedmiotem jest: 
 

„Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  
w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 

 
przedkładamy niniejszą ofertę 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Zawadzkie 
ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

 

NIP:  

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY2:  

 

Osoba do kontaktów  

Adres korespondencyjny  

Nr telefonu  

Nr faksu   

Adres e-mail  

 
4. OŚWIADCZENIA  
Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:  

4.1. zapoznałem(liśmy) się z SWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 
oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte; 

4.2. gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SWZ, wyjaśnieniami do 
SWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami; 

4.3. w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

4.4. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia]3;  

4.5. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia 
niniejszego zamówienia; 

4.6. uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu 
terminu złożenia ofert; 

4.7. akceptuję(emy) warunki płatności zawarte w projekcie umowy; 

                                            
1Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu. 
2Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.  
3 niepotrzebne skreślić 
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4.8. zaangażuję(emy) podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia w niżej określonym 
zakresie (wypełnić tylko w przypadku, gdy Wykonawca(y) przewiduje(ą) udział 
Podwykonawcy(ów): 

Lp. 
Rodzaj czynności  

jaką Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy 
Nazwa firmy Podwykonawcy 

1.   

2.   

4.9. jestem     ☐ mikro      ☐ małym     ☐ średnim   ☐ dużym    przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy   z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) (* zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 
4.10. uzyskaliśmy zgodę wszystkich osób, których dane są zawarte w ofercie oraz uzyskamy zgodę 

wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie 
danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego;  

4.11. poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy 
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną 
udostępnione Zamawiającemu;  

4.12. poinformowaliśmy wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz poinformujemy 
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 74 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami 
jest jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje 
składane przez Wykonawców.  

4.13. Wykonawca oświadcza, że:  
a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach  

i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie z art. 6 i 9 RODO; 
b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu,  
o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 
14 RODO; 

d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane 
wszystkie osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest 
jawny oraz, iż załącznikiem do protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane 
przez Wykonawców.  

4.14. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 
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, w szczególności: 

a) zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 
przekazanych danych osobowych; 

b) zapewnia, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, 
którym Wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych; 

c) zapewnia, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie 
osoby do tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany; 

d) zapewnia, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania 
powierzonych danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą 
powierzonych danych;  

e) zapewnia, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest 
szyfrowanym kanałem;  

f) zapewnia, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których 
dotyczą powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia;  



 

 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

27 

 

g) zapewnia, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych 
osobowych, a także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia 
obowiązków związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na 
administratorze na podstawie przytoczonego Rozporządzenia. 

4.15. Wykonawca oświadcza, że prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych 
czynności oraz, że na żądanie administratora udostępni wskazaną dokumentację. 

 

5. Cena oferty 
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w SWZ. 

5.1. Informuję(my), że wybór mojej oferty: 

☐ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

☐ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z 

czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do 
jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*: 
 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 
będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u 
Zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 
towaru/usługi 

1.   

2.   

* Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane 
będzie przez zamawiającego jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

5.2 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Cena mojej (naszej) oferty wynosi:  

 

 
ryczałtowa cena oferty brutto (z VAT): ……………………………………… PLN 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(słownie) 
 
VAT w wysokości ………% kwota VAT: 
 …………………………………………………………………………………………. PLN 
 
kwota oferty netto1 (bez podatku) …………………………………………………………………….PLN 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
(słownie) 
 

Udzielę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia na okres: …………………… miesięcy  

od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru wykonanych robót.  

Uwaga - nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

6.  ☐oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  
lub  

☐ oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem;  
Dotyczy to następujących informacji i dokumentów: (proszę wskazać zakres informacji lub nazwę konkretnego 

dokumentu)  
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…………………………………………………………………………; 
 ………………………………………………………………………...;  
wydzielonych w odrębnym pliku o nazwie:  
…………………………………………………………………………….; 
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: (proszę 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… .  

7. ☐ nie polegam/my na zasobach innych podmiotów i będę/my samodzielnie wykazywać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu;  
lub  

☐ polegam/my na zasobach innych podmiotów, o których mowa w tabeli poniżej i będziemy wspólnie 

wykazywać spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 
Podmiot udostępniający zasoby (nazwa/imię i nazwisko/ 
siedziba/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/ 
miejsce zamieszkania) 

Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu 
udostepniającego zasoby:  
(proszę wpisać jakie zasoby udostępnia, np.: zdolności 
techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna) 

  

 
W związku z powyższym należy złożyć wraz z ofertą dla podmiotu udostępniającego zasoby:  

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;  

b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – złożone odrębnie i 
podpisany/ne przez podmiot/ty udostępniający/ce zasoby zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 2 do SWZ;  

c) w celu potwierdzenia czy osoba/y podpisująca/ce dokumenty, o których mowa w pkt 8a) i 8b) Formularza oferty jest 
umocowana do działania w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby należy złożyć:  odpis lub informację z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że 
Zmawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wskazano dane umożliwiające dostęp 
do tych dokumentów lub  pełnomocnictwo lub inny dokument, gdy umocowanie nie wynika z tych dokumentów rejestrowych. 

 
 

8. Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów): 
……………..………………………….      str. nr……. 
……………..………………………….      str. nr……. 
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Załącznik nr 2 do SWZ  

UWAGA: zaznaczyć właściwy/-e 
punkt/-y odnoszący/-e się do jego indywidualnej sytuacji, a niepotrzebny/-e skreślić. 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Zawadzkie  
ul. Dębowa 13,  
47-120 Zawadzkie 

 

Wskazać podmiot składający oświadczenie:  
(każdy z podmiotów składa odrębne oświadczenie): 

 

☐ Wykonawca 

☐ Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

☐ podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby 

 
 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

 

Dane podmiotu składającego oświadczenie: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

Nazwa Adres 

  

NIP:  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
 

„Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  
w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 

 

☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp. i art. 109 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 ust.1 pkt 1-3 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
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wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 lub art. 109 ust. 1 pkt, 4 ustawy Pzp). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: ………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………..……………………...……………..………………………
……………………………..…………………...........……………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………. (wypełnić 

jeśli dotyczy, jeśli nie dotyczy - skreślić). 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

☐ Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu opisany w  rozdziale II pkt 7.4 SWZ  

  
 
 

☐ Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: .……………………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………...………………………..………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………., w 
następującym zakresie: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
 
 

☐ 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. 

☐Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w sytuacji o której mowa  

w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć właściwe): 
 

☐ https://ems.ms.gov.pl 

 

☐ http://prod.ceidg.gov.pl 

 
 
 
 
…………………………. 
Miejscowość / Data 

…………............................................  
(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty 

 w imieniu Wykonawcy(ów))  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ems.ms.gov.pl/
http://prod.ceidg.gov.pl/


 

 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

31 

 

 
 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
tj. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych dotyczących zakresu, o 
którym mowa w punkcie 7.4.1 specyfikacji warunków zamówienia  

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Zawadzkie 
ul. Dębowa 13,  
47-120 Zawadzkie 

2. WYKONAWCA:      

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) WYKONAWCY(ów) 

  
 
 

 

NIP:  

 
dla zadania:  

„Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem  
w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 

 

Lp. Rodzaj robót 
budowlanych 

 

Opis wykonanych 
robót wraz z ich 

zakresem 
 

Data 
rozpoczęcia  

i zakończenia 
realizacji robót 

 

Miejsce 
wykonania 

robót 

Wartość brutto 
zrealizowanych 

robót 
budowlanych 

Nazwa i adres 
wykonawcy 

robót 

Załączone 
dokumenty 

potwierdzające, 
że roboty zostały 

wykonane 
zgodnie z 

zasadami sztuki 
budowlanej i 
prawidłowo 
ukończone. 

        

        
 
 
 
.............…………………….  
   Miejscowość / Data           
             

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

(Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do  
podpisania niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów))  
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Zamawiający:          Załącznik nr 4 do SWZ 

(składane na wezwanie) 

GMINA ZAWADZKIE 

ul. Dębowa 13 

47-120 Zawadzkie 

 

Wykonawca: 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 (pełna nazwa/firma) 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 

 

1. Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym złożonym  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Modernizacja okablowania sieci 

LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 

(załącznik nr 2) w zakresie podstaw wykluczenia art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a zatem:  

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

 art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 w odniesieniu do braku prawomocnego skazania za 

przestępstwa wskazane w tych przepisach; 

 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w odniesieniu do braku wydania wobec mnie 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w 

sprawie spłat tych należności; 

 art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do braku orzeczenia wobec mnie tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w odniesieniu do braku zawarcia z innymi 

wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; 



 

 

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca 
realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 

33 

 

 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w odniesieniu do braku zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania; 

 art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do braku wobec mnie sytuacji, w której 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, zawieszono działalność; 

 art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

- z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

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

podstawie  

art. …………….……. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w ust. 2, o ile dotyczy) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że aktualne 

są podjęte przeze mnie środki naprawcze:  

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

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

………………………….                                                                         …………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                                                        (podpis)  

 

4. *Oświadczam/y, że wykonawca, którego reprezentuję/my należy do tej samej grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:  

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

Jednocześnie załączam/y dokumenty/informacje (wymienić poniżej i przekazać/ przesłać 

Zamawiającemu): 

a) ………………………………….……………………………….…………………………,  

b) …………………………………….……………………………….…………………………,  

potwierdzające, że oferty został przygotowane niezależnie od siebie. 

 
 
………………………….                                                                         …………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                                                                                        (podpis)  

 

*jeżeli taka sytuacja będzie dotyczyła Wykonawcy, jeżeli nie wykreślić. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

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

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego  

w błąd przy przedstawieniu informacji.  

 
 
 
…………………………………….                                               …………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                                                                 (podpis) 

 

UWAGA: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy  

z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 

udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 
 
 

- PROJEKT - 
UMOWA 

Nr …./2022 

 
zawarta w dniu 

 

w Zawadzkim pomiędzy: 
Gminą Zawadzkie reprezentowaną przez: 

 

Burmistrza Zawadzkiego  
przy kontrasygnacie  

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 
a firmą: 

 

z siedzibą:  

 

   

wpisaną pod: 

KRS: 

NIP: 

zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują: 

 

 

 
zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,  

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

pod  

Nr  

o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
1. Na podstawie Umowy Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) wykona  
na rzecz Zamawiającego w formule zaprojektuj i wybuduj Modernizację okablowania sieci LAN w 
Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina, zgodnie ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia (SWZ), opisem przedmiotu zamówienia, Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym, postanowieniami Umowy oraz ofertą Wykonawcy, zwane w dalszej części Umowy 
łącznie również Przedmiotem umowy.  

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

1)wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami, opiniami  

   i uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa; 

2) układanie kabli miedzianych w nowych i istniejących trasach; 

3) instalacja punktów logicznych; 

4) montaż paneli krosowych w punkcie dystrybucyjnym GPD (pokój 007); 

5) dostarczenie i montaż do szafy telekomunikacyjnej paneli krosowych; 
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6) dostosowanie ilości paneli do liczby instalowanych punktów sieci LAN; 

7) zakończenie linków miedzianych złączami RJ45 kat. 6A lub wyższej; 

8) wykonanie pomiaru linków miedzianych; 

9) dostawa i montaż patchcordów miedzianych kat. 6A lub wyższej; 

10) wykonanie dokumentacji  powykonawczej. 

 

3.   Wskazane w ust. 1 dokumenty stanowią integralną część Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami staranności 
wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, obowiązującymi przepisami 
prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  

5. W trakcie wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów w zakresie 
prawa pracy.  

 
§ 2 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy w terminie do 120 dni od dnia podpisania 

umowy, z zastrzeżeniem że w ciągu 60 dni od dnia podpisania Wykonawca wykona  
i dostarczy kompletną dokumentację projektową wraz z wymaganymi przepisami prawa 
ekspertyzami, opiniami i uzgodnieniami. Budowa sieci nastąpi w terminie kolejnych 60 dni od dnia 
odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem robót budowlanych i uzyskaniu zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu. 

2. Wykonawca  jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem Rzeczowo – 
Finansowym, w oznaczonych terminach.  

3. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z 
pisemnym wnioskiem do Zamawiającego na zasadach opisanych w umowie.  

4. Zmiana terminu realizacji robót możliwa jest tylko po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji robót.  

 
 

§ 3 
 

1. W ramach dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy Wykonawca wykona:  

1) kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnej decyzji umożliwiającej 
realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (decyzja o pozwoleniu na 
budowę / względnie zgłoszenie robót i zaświadczenie o braku sprzeciwu);  

2) projekty wykonawcze;  

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  

4) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski; 

5) dokumentację powykonawczą;  

6) inne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Zgodnie z postanowieniami ust. 1 obowiązkiem Wykonawcy będzie również uzyskanie wszelkich 
innych niezbędnych warunków technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, opinii itd., w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego 
prawa, koniecznych do należytego wykonania dokumentacji projektowej i Przedmiotu umowy  
w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a także wykonanie badań  
i pomiarów. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu Umowy udzieli Wykonawcy niezbędnego 
pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w ww. sprawach.  
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3. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru.  

4. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności  
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi 
europejskie normy zharmonizowane, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.  

5. Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne i zastosowane 
materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych  
i zrozumiałych określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą konkurencję.  

6. Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w innej branży 
lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą.  

7. Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki uzgadniające dokumentację 
projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy.  

8. Wymagania odnośnie formy dokumentacji projektowej są następujące:  

1) kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana Zamawiającemu 
w formie papierowej w teczkach z opisem w języku polskim oraz w wersji elektronicznej na płycie 
CD lub na nośniku pen drive,  

2) rysunki winny być zapisane w formacie *.pdf oraz źródłowym pliku programu projektowego,  

3) specyfikacje techniczne mają być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym 
formacie *.doc oraz *.pdf,  

4) przedmiary robót muszą być zapisane w powszechnie używanym arkuszu kalkulacyjnym  
w formacie *.xls oraz w pliku, który może być otwarty przez program NORMA PRO,  

5) wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, pozwolenia, opinie itd. mają być zeskanowane  
i załączone do dokumentacji przekazywanej w wersji elektronicznej na płycie CD lub na nośniku 
pen drive.  

9. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót po uzyskaniu pozwolenia na budowę/ lub 
zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia robót budowlanych.  

10. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót Wykonawca musi 
uzyskać akceptację dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.  

 
§ 4 

 
1. Wykonawca przekaże dokumentację projektową, objętą Przedmiotem umowy (z wyłączeniem 

dokumentacji powykonawczej) zgodnie z harmonogramem Rzeczowo – Finansowym realizacji 
Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 Umowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego,  
w ilości:  

1) 2 egzemplarze - w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy koniecznych  
do uzyskania uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji),  

2) 2 egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).  

2. Wraz z dokumentacją projektową przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych uzgodnień, 
oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworzenie 
dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, 
stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie istnieją żadne 
wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie  
z Umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w stanie pełnym  
i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

4. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią integralną część 
przedmiotu odbioru dokumentacji.  

5. Końcowe przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi - na pisemny wniosek Wykonawcy  
w siedzibie Zamawiającego przy udziale osoby wskazanej w Umowie jako osoba upoważniona  
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z ramienia Zamawiającego. Przekazanie dokumentacji będzie potwierdzone protokołem 
przekazania. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie winny zostać 
przekazane Zamawiającemu w oryginałach.  

6. W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona 
sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia ewentualnych wad lub 
braków dokumentacji i wyznaczy termin odbioru poprawionej dokumentacji.  

7. Odbiór końcowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbędzie się z udziałem upoważnionych 
przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony lub 
ich upoważnionych przedstawicieli.  

8. W razie stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy  
w trakcie wykonywania Umowy lub w czasie odbioru dokumentacji lub jej części, a także w trakcie 
realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie tej dokumentacji - Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiający będzie 
naliczał kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 pkt 2 Umowy.  

9. Uzupełnienia, korekty, usunięcie wad i braków oraz wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej 
Przedmiotem umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie.  

 
§ 5 

 
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 
umowy, w tym dokumentacji powykonawczej, z chwilą jej przekazania Zamawiającemu   
na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji:  

1) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposób nieograniczony, w tym w ramach 
prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego;  

2) zwielokrotniania dokumentacji projektowej techniką drukarską, zapisu magnetycznego, 
reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową; 

3) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub 
egzemplarzy; 

4) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dokumentacji  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnienie egzemplarza 
dokumentacji w formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderów reklamowych zawierających 
zwielokrotnioną techniką drukarską część lub całość dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy wszelkich 
zmian w dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji powykonawczej, a także opracowań 
dokumentacji, w szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz 
aktualizacji.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej, a w tym dokumentacji powykonawczej i na 
wykonywanie pozostałych praw zależnych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu autorskich 
praw osobistych do dokumentacji projektowej, a w tym dokumentacji powykonawczej oraz 
zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba że na 
niniejsze Zamawiający wyrazi zgodę na piśmie.  

5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, stanowi 
również wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji 
projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz innych uprawnień z nią 
związanych, a także za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji projektowej w ilości 
określonej w Umowie.  
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6. Wykonawca zapewnia, iż dokumentacja projektowa będąca Przedmiotem Umowy będzie wynikiem 
jego twórczości, będzie wolna od wad prawnych, a także nie będzie naruszać praw osób trzecich.  

 
§ 6 

 
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane przy użyciu własnych 

materiałów, wyrobów budowlanych oraz narzędzi, sprzętu etc., będących w dyspozycji Wykonawcy.  

2. Użyte do wykonania Przedmiotu umowy materiały, wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom 
określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
okazać - w stosunku do wskazanych materiałów - stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie 
go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, 
atest, certyfikat, świadectwo jakości, karty techniczne etc.).  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dostarczone na teren placu budowy 
materiały i urządzenia.  

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania od 
Wykonawcy pisemnego wniosku, który to wniosek Wykonawca będzie uprawniony złożyć po 
wykonaniu zgodnie z postanowieniami Umowy dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 
umowy, to jest po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru dokumentacji.  

5. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody związane  
z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe  
z winy Wykonawcy u osób trzecich.  

6. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:  

1) zabezpieczyć teren budowy;  

2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska;  

3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.   

4) w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać na własny koszt zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy 
opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem; 

5) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty 
towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem 
miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót; 

6) uporządkować teren budowy. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do 
należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez 
Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie firmie 
zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

7. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory specjalistyczne.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie prowadzenia 
robót.  

9. Ewentualny złom powstały w wyniku robót wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest 
własnością Zamawiającego. Sprzedaż złomu dokonywana będzie przez Zamawiającego do punktu 
złomu na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę Karty przekazania złomu. Wykonawca ma 
obowiązek dostarczyć złom do punktu złomu oraz dostarczyć Zamawiającemu Kartę nie później niż 
3 dni od daty dostarczenia złomu do punktu złomu.  

10. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również:  

1) zapewnienie personelu posiadającego stosowne uprawnienie budowalne do projektowania  
w danej specjalności w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakresów przewidzianych 
do wykonania w Programie Funkcjonalno – Użytkowym;  
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2) jeżeli zajdzie taka konieczność zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika 
budowy oraz kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej 
specjalności;  

3) zatrudnienie przy budowie pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym  
do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;  

4) zabezpieczenie terenu budowy, przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż.;  

5) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców); 

6) ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, decyzji i akceptacji, których wymaga prawo, 
niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy;  

7) wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie obowiązującymi przepisami; 

8) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac; 

9) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania Przedmiotu 
umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

 
§ 7 

 
1. W terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo  

– finansowy oraz szczegółową wycenę robót będących przedmiotem Przedmiotu umowy (kosztorysy 
ofertowe, która to wycena ma charakter pomocniczy oraz przedłoży je Zamawiającemu. 
Harmonogram powinien być spójny z Etapami realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględniać 
zasady rozliczeń określone w § 12 Umowy.  

2. Zamawiający – w ramach kontroli wykonywania obowiązków  – może zobowiązać Wykonawcę do 
złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, niżej wymienionych dokumentów:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika;  

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę;  

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów o pracę, poświadczających 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego w wezwaniu czynności składające się na Przedmiot umowy; kopie umowy  
o pracę winny być przygotowane w sposób gwarantujący przestrzeganie przepisów ustawy  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);  

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

3. Oświadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę  
i zakres obowiązków pracownika.  

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy do organów 
Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące czynności w ramach 
Przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 
§ 8 

 
1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą podwykonawców.  

2. W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca 
odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne 
działania i zaniechania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, 
za prace wykonane przez podwykonawców (dalszych podwykonawców).  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile są 
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu 
umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
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okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, co nie wyłącza obowiązków Wykonawcy, 
o których mowa w § 8 Umowy.  

4. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie 
pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani 
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.  

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) 
nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego samego zakresu robót wskazanego  
w Umowie.  

6. 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, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień 
publicznych stosuje się odpowiednio.  

7. Wykonawca, który powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmującego: 
…………………………………………………………………………….  

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

9. Postanowienia ust. 4 – 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  

 
 
 

§ 9 
 

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć Umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przed rozpoczęciem robót przez tego 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) - obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany 
jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy 
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, 
Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia 
mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, Umowie 
oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
a w szczególności postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy.  

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.  

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, 
Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.  

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane obowiązany 
jest przedkładać 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 w sprawie 
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zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50.000,00 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku, 
gdy w przedłożonej umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu 
podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni (od dnia doręczenia faktury / rachunku), 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące  
z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:  

1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy;  

2) zasady odbioru wykonanych prac;  

3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy; 

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, 
zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz 
poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami; 

5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym 
podwykonawcom ich wynagrodzenia;  

6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty 
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia podwykonawcy;  

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

3) przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego 
paragrafu;  

4) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym 
a Wykonawcą.  

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej  
z podwykonawcą z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 
ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów  
z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.  

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót objętego Przedmiotem 
umowy, Wykonawca powinien zgłosić kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu, z co 
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może 
umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 
robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami Umowy. Wykonawca winien również 
poinformować każdorazowo nadzór inwestorski o zakończeniu wykonywania zakresu robót objętego 
Przedmiotem umowy przez danego podwykonawcę.  

11. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo i dalsze 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz zmian tych umów.  

12. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcami 
na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.  
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§ 10 

 
1. Odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje upoważniony 

pracownik Zamawiającego– w terminie nie dłuższym niż  3 dni robocze licząc od daty pisemnego 
zgłoszenia robót zanikających przez Wykonawcę.  

2. Strony dopuszczają odbiory częściowe elementów robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym, o którym mowa w § 7 Umowy i postanowieniami § 12 Umowy. Wykonawca 
każdorazowo zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego na piśmie,  
a Zamawiający dokonuje odbioru niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie nie 
przekraczającym 5 dni), tak aby nie powodować przerw w wykonywaniu robót. Dla dokonania 
odbioru częściowego Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedłoży Zamawiającemu 
niezbędne dokumenty, a w szczególności:  

1) świadectwa jakości;  

2) certyfikaty;  

3) karty techniczne;  

4) świadectwa wykonanych prób lub badań;  

5) atesty dotyczące odbierania elementu robót; 

6) karty materiałowe;  

7) karty przekazania odpadu; 

8) oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji robót budowlanych z podwykonawców lub 
oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia finansowe  
z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone zgodnie z wzorami 
załączników do Umowy. W oświadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje 
oznaczenie Umowy a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych 
robót, usług lub dostaw.  

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu 
robót wykonanych częściowo. Wykaz ten powinien być sporządzony na podstawie stopnia 
zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Odbiór częściowy (robót 
częściowo wykonanych) służy jedynie dla umożliwienia Zamawiającemu dokonywania Wykonawcy 
zapłaty za wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeń wskazanymi w § 12 Umowy.  
3. Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających 

się na Przedmiot umowy, na podstawie złożonego Zamawiającemu pisemnego wniosku Wykonawcy 
o dokonanie odbioru końcowego, do którego załączone będą:  

1) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z Umową oraz o doprowadzeniu terenu 
budowy do należytego stanu i porządku; 

2) oświadczenie Wykonawcy, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

3) oświadczenie Wykonawcy, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie 
materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym 
art. 10 ustawy Prawo budowlane.  

4. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 5 dni licząc od daty przyjęcia przez 
Zamawiającego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierającego zgłoszenie do odbioru końcowego 
wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. Zakończenie czynności odbioru 
powinno nastąpić najpóźniej 10 dnia licząc od dnia rozpoczęcia. W czynnościach odbioru 
końcowego uczestniczą, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.  

5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.  

6. Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy pomimo 
zgłoszenia robót budowlanych do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia 
przez Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru w szczególności z powodu niewykonania 
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wszystkich robót budowlanych, braków w dokumentacji, wadliwego wykonania robót budowlanych, 
w tym z powodu ich niezgodności z dokumentacją projektową lub sztuką budowlaną, a wady i braki 
będą na tyle istotne, że Przedmiot umowy nie będzie nadawał się do użytkowania, to Zamawiający 
odmówi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone w protokole, który może zawierać 
również inne ustalenia spowodowane powyższą sytuacją.  

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ustalenia  
z przeprowadzenia czynności odbioru ostatecznego zapisuje się w formie protokołu ostatecznego 
odbioru usunięcia wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie 
rękojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usunięcia 
wszystkich wad i braków ujawnionych w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi Przedmiotu 
umowy, powodują że Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowiązań wynikających  
z Umowy, dotyczących usuwania wad i braków.  

9. W przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia 
powstałych wad w robotach budowlanych stanowiących Przedmiot umowy, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 
określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyższym ustępem 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, 
który wyraża na to zgodę.  

11. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt 
Wykonawcy. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 
Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  

 
 

§ 11 
 

1. Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego: 

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

2. Osoby wyznaczone do kontaktów z zamawiającym ze strony Wykonawcy: 
………………………………  
………………………………  

 
§ 12 

 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie 

wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zakończeniu całości robót i ich 
odbiorze przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu  Umowy stanowi kwota 
………………………… zł (słownie złotych: …………………. … …………………….. i ………/100) 
netto, powiększona o podatek VAT wg. stawki 23 %, co stanowi …………………………………. zł 
(słownie złotych: …………………………. tysięcy ……………..zł i …../100) brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, a w tym koszty związane  
z wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesieniem praw autorskich do tej dokumentacji oraz 
wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także uzyskanie wszelkich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków, itp. obejmuje również koszty materiałów  
i wyrobów budowlanych, koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, usunięcia  
i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, koszty nadzorów specjalistycznych, 
koszty wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub 
ograniczających wykonanie robót objętych Przedmiotem umowy, koszty związane z odbiorami 
wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z Umowy, a także uwzględnia ryzyko Wykonawcy z 
tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub 
zabezpieczenie i/lub wymian istniejącej infrastruktury zarówno zinwentaryzowanej jak i nie, 
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kolidującej z zadaniem. Niedoszacowanie, lub pominięcie zakresu Przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

3. Niedoszacowanie lub pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ 
na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie zostanie 
odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od 
towarów i usług lub podatku akcyzowego;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę t.j. (Dz.U. 2020 poz. 2207). W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana 
jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty świadczące o 
wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze 
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,  

3) z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;  

4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona 
wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające 
zmianę powyższych zasad oraz dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego;  

5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 
kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie.  

5. W razie wystąpienia okoliczności opisanych ust. 4 każda ze stron uprawniona będzie do żądania 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone  
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ 
zmiany na koszty wykonania usług będących Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku 
akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia 
doręczenia żądania, z uwzględnieniem pozostałych zapisów § 14 Umowy.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może 
wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 
odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien 
wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w 
życie przepisów wprowadzających zmiany.  

7. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie 
obowiązywać od dnia doręczenia żądania i po podpisaniu aneksu, z uwzględnieniem zapisów 
związanych z rozliczeniami wskazanych w § 12 Umowy.  

8. Brak zgody na zmianę po stronie Zamawiającego powoduje, że Wykonawca obowiązany jest 
wykonywać Umowę na dotychczasowych zasadach.  

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyższe zapisy Wykonawca 
zobowiązany będzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  
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z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 
powyższej zmiany w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedłożenia 
oświadczenia podwykonawcy o dokonanej zmianie.  

 
§ 13 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy  będzie płatne  w dwóch częściach  na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

a) za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w 
§ 12 ust. 1 

b) za wykonanie prac instalacyjnych i robót budowlanych w wysokości 95 % wartości wynagrodzenia 
określonego w § 12 ust. 1. 

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie 
wystawianej przez Wykonawcę faktur VAT. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie:  

a) podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej, 
podpisanie przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu częściowego rzeczywiście 
zakończonych robót, po zakończeniu Etapu realizacji Przedmiotu umowy podpisanie przez  
Zamawiającego,  

b) zakończenie realizacji Przedmiotu umowy oraz podpisanie przez Zamawiającego końcowego 
protokołu odbioru robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy.  

4. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy w Banku 
…………… nr rachunku: ……………………  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień dokonania płatności, Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego.  
Faktura musi być wystawiona na Zamawiającego oraz musi zawierać co najmniej: nazwę 
zamówienia, numer Umowy, opis. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umową lub 
obowiązującymi przepisami prawa bieg terminu płatności rozpoczyna się w dacie uzupełnienia 
brakujących dokumentów lub dacie otrzymania faktury korygującej VAT (o ile niezgodność dotyczyła 
treści faktury).  

6. Jeżeli Przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), 
odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:  

1) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane,  

2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

7. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 2, Zamawiający 
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty 
tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę.  

8. W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 
podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji 
przedmiotu Umowy:  

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie 
zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz  
z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) 
potwierdzającego tą zapłatę. Ponadto, Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje 
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pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego 
wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom);  

2) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio 
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej 
przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto 
dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku 
Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą nazwę 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu 
bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.  

9. W razie naruszenia reguł określonych powyżej lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy 
od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający 
uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia 
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie 
wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.  

10. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 10, uwag dotyczących 
zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.  

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.  

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

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Potrącenie to nie wymaga zgody Wykonawcy i następuje poprzez złożenie Wykonawcy 
oświadczenia o potrąceniu, albo samym dokonaniu zapłaty z dokonanym potrąceniem. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) w przypadku:  

1) zawarcia umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego,  

2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) bez zgody 
Zamawiającego,  

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą) zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu 
cywilnego.  

 
§ 14 

 
1. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność, oraz zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec 
Zamawiającego, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstałych w szczególności  
w wyniku:  

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym, i długotrwałą 
chorobą którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców;  

2) utraty lub uszkodzenia majątku Wykonawcy, Podwykonawców oraz osób przez nich 
zatrudnionych;  

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, 
włącznie ze skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich;  
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4) utraty lub uszkodzenia robót budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny 
sposób.  

 
§ 15 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach 

określonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezależnie od powyższego 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. W razie 
rozbieżności postanowień Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się warunki bardziej 
korzystne dla Zamawiającego.  

2. Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi ………… miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój 
bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy 
stwierdzającego wykonanie bez istotnych zastrzeżeń robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu dokumentu 
gwarancyjnego w dniu odbioru końcowego. Dokument gwarancyjny stanowić będzie załącznik do 
protokołu odbioru końcowego robót. Dokumentacja gwarancyjna musi zostać sporządzona w języku 
polskim.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady, Przedmiotu umowy, w tym 
zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane w Umowie wadami), które ujawnią się w 
okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością 
usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.  

5. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.  

 
§ 16 

 
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, licząc od 

dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie 
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy ujawnionych w 
okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. Usunięcie wad nastąpi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu na piśmie usunięcie wad. Strony przeprowadzą czynności kontrolne  
z wykonanych prac. Powyższe zostanie potwierdzone pisemnym protokołem.  

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny koszt.  

4. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym  
w ust. 2 Zamawiający – bez zgody sądu – ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi,  
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

 
§ 17 

 
         Strony zgodnie ustalają, iż postanowienia § 15 i § 16 stanowią oświadczenie gwarancyjne    
         Wykonawcy.  
 

§ 18 
 

1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie się 
wszelkie wady, w tym zmniejszające funkcjonalność lub użyteczność (zwane  
w Umowie wadami). Okres rękojmi za wady Przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji 
jakości, i wynosi ………. miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 5 Umowy stwierdzającego wykonanie 
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bez istotnych zastrzeżeń robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy we wszystkich 
obiektach wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.  

2. W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy  
w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru 
Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

3. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca 
przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 2. Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie 
krótszym niż 7 dni.  

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. Dotyczy 
to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu etc. podjętych 
i zastosowanych w związku z usuwaniem wady. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie 
usunięcie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od 
otrzymania zawiadomienia - upoważnieni przedstawiciele stron dokonają czynności kontrolnych, na 
okoliczność czego zostanie sporządzony pisemny protokół, zawierający wszelkie ustalenia  
w tym zakresie.  

5. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym  
w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac 
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej 
kompetencji Zamawiającego.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie 
okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wady przedmiotu umowy zostały zgłoszone w tym 
okresie.  

 
 

§ 19 
 

1. Za dzień upływu terminu gwarancji jakości za wady fizyczne oraz rękojmi za wady fizyczne  
i prawne, uważa się:  

1) w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy – upływ terminu, o którym mowa w § 15 
ust. 2 i w § 18 ust. 1 Umowy,  

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usunięcie wady, nie wymagało 
dostarczenia Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad – upływ terminu o 
którym mowa w § 15 ust. 2 i w § 18 ust. 1 Umowy,  

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych lub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad – termin gwarancji jakości i 
rękojmi za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 
oraz biegnie na nowo od dokonania naprawy wady istotnej, w zakresie tej wady,  

4) w innych wypadkach termin gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją jakości i rękojmią 
za wady fizyczne i prawne Zamawiający nie mógł z niej korzystać.  

 

 
§ 20 

 
1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych - 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się 
o zaistnieniu następujących okoliczności:  

1) zakończenia działalności przez Wykonawcę,  

2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu 
egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,  
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3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa,  

4) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy, jeżeli stan taki istnieje 
pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,  

5) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni,  

6) wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z Umową, w tym  
z dokumentacją projektową,  

7) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowej zwłoce z usunięciem wad Przedmiotu 
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 ust. 9 Umowy,  

8) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył Przedmiot umowy, tj. 
niezgodnie z postanowieniami § 14 Umowy.  

9) ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utraciło 
moc wiążącą,  

10) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) w trybie § 13 Umowy;  

2. Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu  
– przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli 
Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.  

3. W razie 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 na podstawie art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części zamówienia.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje prawa 
autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 
wykonanych.  

6. Niezależnie od powyższego - Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych;  

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
108 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

3) 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.  

 
 

§ 21 
 
1. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczególności:  

1) wstrzymać dalszą realizację Umowy poza pracami określonymi przez Zamawiającego, 
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,  

2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy, materiały i wyroby budowlane oraz wycofać swój 
personel z terenu budowy,  

3) uporządkować teren budowy,  

4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące Przedmiotu umowy – aktualne 
na dzień odstąpienia,  
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5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne 
dokumenty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym określone w Umowie, aktualne na 
dzień odstąpienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2. W razie odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na etapie po dokonaniu 
odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy oraz dokonaniu częściowej zapłaty, 
zgodnie z § 13 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad 
robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji.  

3. W razie niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego - Zamawiający może zlecić ich realizacje podmiotom trzecim 
na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
§ 22 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
określonego w § 2 – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 
1 Umowy,;  

2) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym 
zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy i § 10 ust. 9 Umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy,; 

3) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 16 ust. 2 Umowy lub  
§ 18 ust. 3 Umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 
1 Umowy, ,  

4) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji 
ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 14 ust. 5 Umowy  
– w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy,  

5) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 14 Umowy – w wysokości 0,1 
% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 15 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony dzień 
braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,  

6) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu 
rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,01 % 
łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy,  

7) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 7 ust. 2 Umowy  
- w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy,  

8) odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % łącznego 
wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy,  

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 
Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

10) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

11) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 
ust. 1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

13) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy 
z naruszeniem postanowień § 9 ust. 10 Umowy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia 
netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  
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14) naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, § 3 ust. 4 Umowy - 
w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy - za każde 
stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie tych obowiązków,  

15) naruszenie przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w § 3 ust. 5 Umowy w wysokości 0,5% 
łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy – za każde stwierdzone przez 
Zamawiającego naruszenie tego obowiązku,  

16) za naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów w zakresie 
prawa pracy w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia,  

17) za niewykonanie przez Wykonawcę pozostałych obowiązków o charakterze niepieniężnym 
wskazanych w Umowie - w wysokości w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto 
wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy za każdy taki stwierdzony przypadek.  

18) przerwanie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 
dłużej niż 7 dni - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki. Po upływie 14 dni nieuzasadnionej przerwy Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
netto określonego w § 12 ust. 1 umowy; 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary 
umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w Umowie kar umownych z innych tytułów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania 
uzupełniającego, jeśli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej przez niego szkody.  

4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie na podstawie oświadczenia Zamawiającego, dotyczącego 
naliczenia kary, choćby była ona jeszcze niewymagalna.  

5. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może 
przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy.  

 
§ 23 

 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 

Umowy, (ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego żądania od Zamawiającego 
takiej zmiany), jeżeli zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo niedotrzymania pierwotnego 
terminu (pierwotnych terminów) z powodu przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, a określonych poniżej:  

1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
podmioty lub organy: administracji państwowej, samorządowej lub członkowskie Unii 
Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji:   

 opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 
są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 
przepisach prawa na dokonanie czynności;  

 opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. przez inne podmioty,  

 przedłużającej się bezczynności tych organów lub podmiotów,  

 nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,  
2) konieczności zmiany dokumentacji projektowej – z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
wykonania Przedmiotu umowy,  

3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz 
którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
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staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan pandemii 
chorób, epidemii chorób, zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich 
przebiegiem,  

5) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyroków, postanowień, pozwoleń lub 
wystąpienia koniecznych zmian, które spowodują zmianę wynagrodzenia Wykonawcy robót,  

6) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy;  

7) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizację Zamawiający 
dopuszcza) z powodu:  

 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  

 aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

 zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy 
realizacji Przedmiotu umowy,  

 zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,  

 szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany,  

8) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  
w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów 
archeologicznych, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin 
realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 
niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia;  

9) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie 
czas niezbędny do wykonania tych robót;  

10) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.  

2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i całościowego 
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania 
przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia aż do czasu ich faktycznego usunięcia.  

3. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 
ustawy PZP.  

4. Poza przesłankami opisanymi powyżej Strony mają prawo dokonania następujących zmian Umowy, 
w razie zaistnienia poniższych okoliczności:  

1) usunięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej 
interpretacji;  

2) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian Umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji tego Projektu,  

3) wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o dowolny okres, względem terminu wskazanego  
w niniejszej umowie,  

4) zmiany technologiczne wywołane w szczególności:  

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w ofercie, 
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń ,  
b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,  
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5) odnośnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich 
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności 
zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym Umowy np. zmiana nr konta 
bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w 
trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji 
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,  

6) gdy Zamawiający dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy; 
zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze zmiany 
Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu dokonania 
zmiany Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji 
robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o którym mowa w Umowy. Jeżeli powyższe determinuje możliwość wykonania 
robót objętych Przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas ich realizacji,  

7) zmian wynikających ze zmiany zasad uzyskania, wypłaty i rozliczenia Dofinansowania Inwestycji 
z Programu Cyfrowa Gmina oraz wynikających z uzyskiwanych wytycznych dotyczących zasad 
jego realizacji.  

5. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 
zamiennych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, a które 
nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej (bądź nie są elementem robót budowlanych 
wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz 
zasadność ich wykonania w protokole konieczności.  

6. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na 
wykonanie robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
umowy  oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.  

7. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa powyżej bez uzyskania zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonanie robót bez takiej zgody spowoduje, iż Zamawiający 
będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty.  

8. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robót o których mowa w ust. 5 
powyżej, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji:  

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawcę będą rozliczane według cen jednostkowych  
z tej szczegółowej wyceny robót;  

2) roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót 
przedłożonej przez Wykonawcę, należy wycenić metodą kalkulacji szczegółowej, sporządzonymi 
na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego obmiaru robót oraz  
z zastosowaniem najniższych stawek oraz narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał  
w którym dokonywana jest zmiana Umowy. Wynagrodzenie za roboty budowlane ustalone  
w sposób wskazany w niniejszym ustępie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

9. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę.  

10. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę Umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz  
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. powyżej 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym informacji uzasadniających żądanie 
zmiany Umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Wnioskując o dokonanie zmiany Umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny oraz 
argumentacji wskazującej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia 
wymagane są szczegółowe wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; 
w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu 
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pracy przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). 
Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany Umowy nie jest 
równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany Umowy 
wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

13. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia.  

14. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
 i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.  

 
§ 24 

 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto 

złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości ……………………………. zł.  

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.  

3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.  

4. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

5. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i 
płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, 
wartości i okresu ważności.  

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie: …………………………………………… 

7. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym nieusunięcia 
stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości.  

8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc 
wiążącą przez cały okres obowiązywania Umowy oraz określony w § 15 ust. 1 Umowy okres rękojmi 
oraz określony w § 14 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakości.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na obowiązywanie zabezpieczenia oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

10. Część kwoty zabezpieczenia (w wysokości 70 %) gwarantująca zgodne z Umową wykonanie 
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
końcowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

11. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy lub 
gwarancji. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
W przypadku, gdy okres określony według reguł opisanych w zdaniu poprzednim nie będzie 
tożsamy dla gwarancji i rękojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od upływu tego okresu, który 
nastąpi później.  

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na 
przesunięcie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy jest ustanowienie akceptowanego 
przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (nowego lub zmiany 
dotychczasowego).  

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w § 18 ust. 4 Umowy, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  
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14. Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych 
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 
§ 25 

 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie może 
przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  

 
§ 26 

 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 
ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem 
skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 
skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

 
 

§ 27 
 

Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagają zachowania formy pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności.  
 

 
§ 28 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 29 
 

Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z Umowy, o roszczenia 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddają rozstrzygnięciu 
w drodze mediacji lub polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne sposoby 
rozwiązania sporu. 
 

§ 30 
 

1. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

2. Wskazane poniżej Załączniki 1 – 3 stanowią integralną część Umowy:  

1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

2) Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno- Użytkowy.  

3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………….. r.  

 

 
Zamawiający  
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykonawca 
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Załącznik nr 6 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; 

 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: Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim  
w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina” 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 **; 
- 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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