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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

SZPITAL POWIATOWY IM. A. WOLAŃCZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na 

ROBOTĘ BUDOWLANĄ pn. 

 

REMONT POMIESZCZEŃ SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM NA DZIENNY DOM 

OPIEKI MEDYCZNEJ 

Nr postępowania: SP.10.2021 

ZŁOTORYJA, 19.08.2021 R. 
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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

SZPITAL POWIATOWY IM. A. WOLAŃCZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

UL. HOŻA 11, 59-500 Złotoryja 

Tel.: 76 877 95 74,  

NIP: 7272794963 

Adres poczty elektronicznej: /Szpitalwolanczyka/SkrytkaESP 

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

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://bip.szpitalzlotoryja.pl/p,70,zamowienia-powyzej-130-tysiecy-zlotych  

 

Godziny pracy: od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.   

 
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: 

„Miniportalu” – należy przez to zrozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z 

udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do 

przekazywania ofert, oświadczeń 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka     

Sp. z o.o.  z siedzibą w Złotoryi, Ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja tel. 76 877 95 74,  

2)  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:  

 Ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, email: iod@szpitalzlotoryja.pl 

https://www.google.com/search?q=szpital+powiatowy+w+złotoryi&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.54878652j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://bip.szpitalzlotoryja.pl/p,70,zamowienia-powyzej-130-tysiecy-zlotych
https://www.google.com/search?q=szpital+powiatowy+w+złotoryi&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.54878652j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i 

udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, 

dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.  

4)  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

                     a)    Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo Zamówień Publicznych. 

                     b)   Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

                       c)    Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku       

                          prawnego ciążącego na administratorze. 

5)  Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności 

osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania; Zasada 

Jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych), 

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

7)  Posiada Pani/Pan prawo: 

a)  Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowane 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu).  

b)  Prawo żądania sprostowania danych ( wykonanie tego obowiązku nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). 

c)  Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

d)      Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). 

8)  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

danych Osobowych ul. Stawki2, 00-913 Warszawa 

9)  Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
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11)  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 

PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

12)  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

13)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,  

b) inne podmioty, o których mowa w pkt. 5. 

14)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim.  

2.     Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

3.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

4.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy Pzp.   

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

dopuszcza składania ofert wariantowych. 

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

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

9.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

10.  Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują osoby wykonujące następujące 

rodzaje czynności:  
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a) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i 

realizacji robót budowlanych, 

b) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności 

w zakresie: 

- robót budowlanych i porządkowych; 

- robót instalacyjnych; 

- robót elektrycznych. 

11.  Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju czynności związanych z realizacją zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności z trakcie realizacji zamówienia; sposobu 

weryfikacji zatrudnienia tych osób; uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 

7 do SWZ.  

12.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

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

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na dzienny Dom 

Opieki Medycznej .   

2. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - 36 miesięcy, licząc od daty 

odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SWZ.  

3.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacja   

techniczna, w szczególności projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne oraz 

przedmiary robót. Wszystkie wymagane cechy dostaw i robót budowlanych zostały określone w 

w/w dokumentach. 

6.  W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót oraz przedmiarach załączonych do SWZ jakichkolwiek oznaczeń, znaków 
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towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów (wyrobów) przewidzianych do zastosowania, 

które charakteryzują produkty lub usługi, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, co oznacza, że zastosowane materiały (wyroby) 

muszą posiadać parametry techniczno-użytkowe takie same lub lepsze w stosunku do produktów 

wskazanych w dokumentacji technicznej oraz SWZ. 

Jako równoważne mogą być traktowane technologie, urządzenia i materiały, które posiadają w 

stosunku do projektowanych: 

 nie niższą jakość, estetykę i parametry eksploatacyjne; 

 wymiary gabarytowe nie powodujące zmian w dokumentacji, 

 nie niższą żywotność w użytkowaniu; 

 wymagane parametry techniczne i jakościowe; 

 nie gorszą gwarancję i rękojmię. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania. 

Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez 

Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. 

Składając ofertę zawierającą rozwiązania równoważne, Wykonawca zobowiązany będzie do 

wskazania nazwy, modelu oraz producenta zaproponowanego materiału (wyrobu) oraz 

przedstawienia dokumentów wykazujących i potwierdzających jego równoważność. 

V. WIZJA LOKALNA 

1.  Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

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

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. (art. 281 ust. 2 pkt 15) 

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: do 60 dni od dnia przekazania placu budowy. 

2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.  

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej:      

A. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej:  

  - jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia 

tj. robotę budowlaną w zakresie remontu lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji 

lub budowy budynku lub jego części o wartości minimum wartości 100 000,00 zł brutto. 

B.  Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje co 

najmniej:  

- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane  do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

3.  W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.   
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4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

wykonają poszczególni wykonawcy. 

5.  Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

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

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

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

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

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

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

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

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

karnego,  

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

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) 31 powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.9 ust. 2 

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

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

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

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

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

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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

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

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1 ; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

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

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

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

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

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

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

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

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

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

lub wnioski niezależnie od siebie; 

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

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należący z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba  że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2.   Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielnie zamówienia. 

3.    Wykluczenie Wykonawcy występuje zgodnie z art.111 Pzp. 

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 
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1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od 

dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, obejmują: 

1)    Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert, 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 z 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 wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 3 

do SWZ 

2)     Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ 

3)     Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do 

tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 
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4)     Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o aktualności 

informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym składanym na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 6 do SWZ; 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 

poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

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

stosunków prawnych. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

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

wymagane.  

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Jednocześnie, do oferty należy 

załączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 

katalogiem dokumentów określonym w Rozdziale X SWZ.   
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4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, 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. Oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia 

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

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

których te zdolności są wymagane (oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty zał. Do SWZ). 

5 W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

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

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 

Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).   

2.        Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1)    Przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP 

uhttps://epuap.gov.pl/wps/portal; adres elektronicznej skrzynki podawczej:  

„/Szpitalwolanczyka/SkrytkaESP”.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

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

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

3.      Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem: 

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

4.      Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

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

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6.       Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP
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oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

7.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

8.       Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

9.    Składanie oferty w formie elektronicznej: 

- forma elektroniczna – warunki zachowania elektronicznej formy są określone w art. 78¹ 

ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – dalej k.c. Zgodnie z tym 

przepisem do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym 

- postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – status podpisu zaufanego oraz 

zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) – dalej 

i.d.p.r.z.p. Zgodnie z ta ustawą, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i 

integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka 

identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt. 1 i.d.p.r.z.p; 

- postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – status podpisu osobistego oraz 

zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zgodnie z tą ustawą, podpis osobisty to zaawansowany 

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 11rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 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. Opatrzenie 

danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny 

równoważny podpisowi własnoręcznemu.   

11.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odti opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

12. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 

Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  
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13.  Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

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

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego.  

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

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

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

.zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji 

do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

16.  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 

utajniania.  

W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na miniPortalu, dokumenty stanowiące 

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

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. 

Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 

oraz nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

17.  ZŁOŻENIE, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 

Składając ofertę w postaci elektronicznej – Ofertę należy złożyć na miniPortalu pod  

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

17.1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

1) Wykonawca składa ofertę poprzez: 

- Wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ). 

- Dodanie dokumentów (załączników) określonych w niniejszym SWZ - podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.  

2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

17.2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. Po upływie 

terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

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

         ani wycofania złożonej oferty.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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19.   Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne.  

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 

podpisana podpisem elektronicznym 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. 

20.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

      1) w zakresie proceduralnym: 

       - Kamila Brzozowska – Kierownik Wydziału Rozwoju, tel. 76 506 53 34. 

21.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

22.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

23.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 22, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 22, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

24.  Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

25.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy 

przesłać za pośrednictwem miniPortalu. 

       Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 

dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

miniPortalu. 

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 
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.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3.  Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. 

4.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 

do SWZ; 

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy – 

wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 1); 

3)  dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy); 

4)     Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ 

5)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).   

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

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

9.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

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

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP
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XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie ryczałtowe. 

2.      Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

3.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 

4.     Wynagrodzenie w formie ryczałtu jest wynagrodzeniem stałym do końca trwania umowy i 

nie podlega zmianom. Wykonawca ponosi ryzyko co do poprawności kalkulacji ceny.  

5.     Zamawiający informuje, że udostępnia przedmiar jedynie jako wyjściową podstawę do 

przygotowania oferty, będzie on służył jedynie do celów pomocniczych Wykonawcy oraz 

nie będzie stanowił podstawy do obliczenia kwoty należnej za realizację zadania, ani 

podstawy do rozliczeń na etapie realizacji inwestycji. 

Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i nie może służyć uzasadnieniu 

ewentualnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 

6.     Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach ustalonej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

wszystkie roboty wynikające z oferty Wykonawcy oraz dokumentacji projektowej, jak także 

wszystkie roboty, usługi lub dostawy nieobjęte tymi dokumentami, których wykonanie okaże się 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

7.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

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

przecinku. 

9.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

10.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

11.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), 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 ofercie, o której mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

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

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie.  

12.     Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym  stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z 

art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy).  

13.   Każdy Wykonawca w składanej przez siebie ofercie przewidzi koszty związane z kompleksowym 

wykonaniem zamówienia, między innymi koszty: 

a)   organizacji i zabezpieczenia placu budowy;  

b) uporządkowania terenu i przywrócenia do stanu pierwotnego; 

c) bieżącego usuwania, składowania i ewentualnej utylizacji materiałów rozbiórkowych i powstałych 

odpadów z zastrzeżeniem, że wszelkie materiały użyteczne stanowią własność Zamawiającego i 

należy je przewieźć w miejsce przez niego wskazane; 

d) przygotowania dokumentacji do odbioru końcowego; 

e) likwidacji placu budowy; 

f) wszelkich innych prac nieobjętych w SIWZ, koniecznych do wykonania ze względu na sztukę 

budowlaną oraz obowiązujące normy i przepisy. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.    Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.10.2021 r. Pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 
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złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w 

instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu do dnia 03.09.2021 r. do godziny 08:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert następ w dniu 03.09.2021 r. o godzinie 09:00   

4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania 

ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

5.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7.    W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

8.    Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

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

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona 

znaczenie w 100%. 

2. Sposób oceniania ofert: 

 W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny.    

Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 

przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
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cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x         max ilość punktów możliwych do                 

                            cena oferty ocenianej brutto           otrzymania (wg wagi kryterium tj. x 100   pkt 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

        gdzie:  C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”  

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy 

rozumieć ofertę z najniższą ceną. 

5.    Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

7.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ. 
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4.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

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

Zamawiającego. 

6.  Wykonawca przed podpisaniem umowy o roboty budowlane przedstawi następujące dokumenty:  

- dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień oraz 

dokumentu potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie 

z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 – z późn. zm.) 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.  Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie – 

zgodnie z art. 452 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub w kilku 

formach: 

       - pieniądzu – nr konta Bank 61 1020 3219 0000 9802 0124 0738 

       - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tymże zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

       - gwarancjach bankowych, 

       - gwarancjach ubezpieczeniowych, 

       - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. (Dz. U. 2020 poz. 299) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

3.    Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach: 

       - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 

       - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

       - przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

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

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy. 

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

pisemnej. 

5.   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

1) Na etapie realizacji prac, w zakresie terminu realizacji, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

 a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, 

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

e) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy,  

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. Do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

g) gdy wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie 

robót,  

h) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie przewidzianym w umowie,  
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i)  wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy 

o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

W przypadkach, o których mowa powyżej, Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o 

czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  

2) Na etapie realizacji prac, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią 

następujące przesłanki: 

a) gdy wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, 

b) gdy wystąpi konieczność realizacji  robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. 

3) Na etapie realizacji prac, w zakresie zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w 

umowie, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

a) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi 

wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

4) W zakresie wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie, jeżeli wystąpią następujące 

przesłanki:  

a) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy. W takim 

przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po 

wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto 

pozostała niezmieniona; 

5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,  

b) jeżeli ogłoszony w dniu 20.03.2020r. stan epidemii uniemożliwi realizację umowy strony mogą 

zawrzeć stosowny aneks. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania 

umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.  

7.    Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
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terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.  

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany kierownika budowy nie później 

niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby za 

wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy/robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić  podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

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

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

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

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.   Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9.   W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

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

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania 

 

XXIV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 
 

Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych  

Załącznik nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym 

Załącznik nr 7 Projektowane postanowienia umowy 

Pozostałe załączniki: Projekt; przedmiar; STWiOR, Rysunki 
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Załącznik nr 1 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 
Sp. z o.o. 

 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
 
Wykonawca: 

NAZWA: 
 

NIP: 

WOJEWÓDZTWO: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: KRAJ: 

ADRES POCZTOWY (ULICA, NR DOMU I LOKALU): 
 

E-mail: 

Tel.: 

Faks.: 

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):  
□ mikro przedsiębiorstwem, 
□ małym przedsiębiorstwem,     
□ średnim przedsiębiorstwem 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza, 
□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, 

□ inny rodzaj 

Wykonawca reprezentowany przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

FORMULARZ OFERTY 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie podstawowym bez negocjacji, składamy ofertę na zadanie pn: „Remont pomieszczeń szpitala 

z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej” , za cenę ryczałtową: 

Cena oferty netto: ........................…...………...................... zł, 
 
Wysokość podatku VAT: …...........……………......…............ zł, 
 
Cena oferty brutto: …..................……………...........….......... zł, 
 
Cena oferty BRUTTO SŁOWNIE:………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………… 
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2. Oświadczam, że udzielam gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty 

odbioru końcowego. 

3. Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji, warunkami Zamawiającego, opisem przedmiotu 

zamówienia, technologią wykonania robót, dokumentacją projektową, planowanymi warunkami 

prowadzenia przyszłych prac, oświadczamy, że całość zamówienia będziemy w stanie zrealizować 

i zakończyć w terminie określonym w Rozdziale VII SWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, technologią wykonania robót 

i dokumentacją projektową. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji. 

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem 

umowy do wniesienia żądanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzam powierzyć następującym 

podwykonawcom: 

Lp. Wykaz części zamówienia Nazwa podwykonawcy 

  

 

 

 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO
1)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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12. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składamy (właściwe zaznaczyć): 
 
□ samodzielnie 
□ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

wypełnić poniższą tabelkę oddzielnie dla każdego z Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia:  

NAZWA: 

NIP: 

WOJEWÓDZTWO: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: KRAJ: 

ADRES POCZTOWY (ULICA, NR DOMU I LOKALU): 

E-mail: 

Tel.: 

Faks.: 

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):  
□ mikro przedsiębiorstwem, 
□ małym przedsiębiorstwem, 
□ średnim przedsiębiorstwem 

□ jednoosobowa działalność gospodarcza, 
□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, 

□ inny rodzaj 

Wykonawca reprezentowany przez:  
……………………………………………………………………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

12a. OŚWIADCZENIE DOT. ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZEZ 
POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 

Oświadczamy, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych 
Wykonawców: 

Lp. Wykaz robót Nazwa Wykonawcy, który wykona dane roboty 
budowlane 

   

13. Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 

Poniżej wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz podaję ich wartość bez 
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kwoty podatku, wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą będzie 
miała zastosowanie: 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………………...…………………………………………… 
wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………….………………. 
stawka podatku od towarów i usług: .....................................................................................…………. 

* niepotrzebne skreślić 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1./................................................................................................................................................. 

2./................................................................................................................................................. 

3./................................................................................................................................................. 

4./................................................................................................................................................. 

5./................................................................................................................................................. 

6./................................................................................................................................................. 

7./................................................................................................................................................. 

8./................................................................................................................................................. 

9./................................................................................................................................................. 

10./................................................................................................................................................ 

..................................................                                          ....................................................................... 
              data, miejscowość                                                                                 nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy) 
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Załącznik nr 2 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 

 Sp. z o.o. 
 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 

 
Wykonawca: 
………………………………….. 
…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/  
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY * 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
ORAZ 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Remont pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej”, 

prowadzonego przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o., ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*: 

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

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

* niepotrzebne skreślić  
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

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

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*: 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  

specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale VIII.  

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

*niepotrzebne skreślić  

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (UWAGA: 
Wypełnia Wykonawca tylko jeśli powołuje się na zasoby innych podmiotów): 

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

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale VIII, polegam na zasobach 

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

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

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

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….…….………….…….                                  ……………………………… 
                     (miejscowość, data)                                                                                (podpis) 
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Załącznik nr 3 

 
 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 

 Sp. z o.o.  
 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
Wykonawca: 
………………………………….. 
…………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dni a w którym upływa termin składania 

ofert, 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 z 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 wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty 

Lp. Rodzaj roboty (podać opis 
adekwatnie do zapisów w SWZ) 

Wartość 

brutto 

Daty i miejsce 

wykonania 

Podmioty, na rzecz 
których roboty 

zostały wykonane 

     

 

…………….…….………….…….                                            ………………………………………… 
           (miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 
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Załącznik nr 4 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 

 Sp. z o.o. 
 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
Wykonawca: 
………………………………….. 
…………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

WYKAZ OSÓB, 
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

pn: „Remont pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej”, 

 

Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia 
– rodzaj posiadanych 

uprawnień 
(zgodnie z zapisami w SWZ) 

Zakres czynności 
wykonywanych w danym 

zamówieniu 

Informacja o 
podstawie 

dysponowania osobą 
(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie) 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

…………….…….………….…….                              ………………………………………… 
             (miejscowość, data)                                                                                     (podpis) 
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Załącznik nr 5 

 
Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 

 Sp. z o.o.  
 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sygn. Akt. 
SP.10.2021, którego przedmiotem jest  „Remont pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na 
Dzienny Dom Opieki Medycznej”, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym 
postępowaniu* 

* niewłaściwe skreślić 

 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę 
(Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy 
kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 
Uwaga! Grupa kapitałowa – według art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) - rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
 
 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

 
 
 
……………….., dnia ………………..  

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

                                                                                                                        (Podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

 
Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 

 Sp. z o.o.  
 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym składanym na podstawie art. 

125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

 „Remont pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki Medycznej” 

 

Dane Wykonawcy: 

 

Pełna nazwa 

 

 

Adres 

 

 

 

 

Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

Rozdziale X pkt. 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

 

……………………………………….., dnia ………………… 
                (miejscowość) 
 
 
                                                                                              ……………………………………………… 
                                                                                                                 (podpis) 
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Załącznik nr 7  

 
Projektowane postanowienia umowy 

 
 
zawarta w dniu ............... w Złotoryi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.), pomiędzy:  

Szpitalem Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o., mającym swą siedzibę w Złotoryi 59-500 

przy ul. Hoża 11, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………….. -   Prezes Zarządu 

a  

.................................. z siedzibą w ..........................................................................................  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, polegających 

na: „Remoncie pomieszczeń szpitala z przeznaczeniem na Dzienny Dom Opieki medycznej”, 

zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST), zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do siedmiu dni od daty 

przekazania placu budowy, a zakończy w terminie do 60 dni od podpisania umowy. Termin jest 

zachowany, gdy do jego upływu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 

9 ust. 13. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy stanowi dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy i Specyfikacja 

Warunków Zamówienia. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i 

uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 

oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu 

budowy. 
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§ 2 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – załącznik nr 2, 

3. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3. 

 
§ 3 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowej umowy zobowiązuje się do powierzenia wykonania 

wskazanych w ofercie części zamówienia wykazanym w ofercie podmiotom (firmom 

podwykonawczym), na zasoby których Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.118 

ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej w umowie pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019z póź. 

zm.) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.112 ust. 2 

ppkt 3) i 4) ustawy pzp. 

3. Jeżeli powierzenie wykazanym w ofercie podmiotowi (podwykonawcy) wykonania części 

zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty o których mowa w art. 118 ust 3 i 4 

ustawy pzp 

4. Jeśli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art 118 ust 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazując zamawiającemu, że 

zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływała się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Przepisy art 122 ustawy pzp stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zapisy ust. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

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

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Wykonawca przed zawarciem umów z podwykonawcami na żądanie Zamawiającego zobowiązuje 

się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

9. Zamawiający w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w przypadkach o których mowa w art 464 

ust 3 ustawy pzp. 

10. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust 9 do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o którym 

mowa w ust 9, uważa się za akceptację projektu umowy, i jej zmiany, przez zamawiającego. 

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

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

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

12. Zamawiający w terminie określonym w ust 9 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 

jej zmiany w przypadkach o których mowa w art 464 ust 3 ustawy pzp. 

13. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust 12 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie o którym mowa w ust 9, uważa 

się za akceptację umowy, i jej zmiany, przez Zamawiającego. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50.000,00 zł. 

15. W przypadku o którym mowa w ust. 14 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

16. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Wykonawcy. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

18. W przypadku gdy przewidziany w umowie o podwykonawstwo termin płatności wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust 17 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia w 

sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 

umowy. 



 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Strona 40 z 55 

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, w tym za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych 

robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie wykonywanych prac wraz z 

odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy za szkody wobec osób trzecich. 

2. W przypadku nie okazania w terminie 7 dni od podpisania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiającemu zawartej umowy ubezpieczenia, Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym 

terenie, aż do chwili podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy, 

2) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do realizacji przedmiotu umowy, 

3) zachowywanie szczególnych warunków ostrożności i stosowania zabezpieczeń wynikających z 

przepisów BHP przy realizacji prac, 

4) umożliwianie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz przedstawicielom 

innych organów, uprawnionych do kontroli miejsca budowy, 

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

zbędnych materiałów (odpadów, śmieci), 

6) usuwanie materiałów z rozbiórki poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy o 

odpadach, 

7) uporządkowanie, po zakończeniu robót, na swój koszt terenu budowy, montażu i przekazania 

go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy, 

8) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, 

2) dokonanie odbiorów przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich ustaleń z 

Zamawiającym. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz doświadczeniem Wykonawcy. 

7. Materiały, o których mowa w ust. 6 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie o wyrobach 
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budowlanych i ustawie Prawo Budowlane oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach 

technicznych i dokumentacji projektowej. 

8. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy 

z nowych materiałów budowlanych, o których mowa w dokumentacji projektowej. 

9. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności 

lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz inne dokumenty dotyczące 

dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów o których mowa w ust 7 uzyskać 

od Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, 

przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

12. Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w zakresie zbadania jakości 

robót wykonanych z materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne 

oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania 

badań, o których mowa w zdaniu pierwszym obciążają Wykonawcę. 

13. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru 

inwestorskiego) o terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego lub dokonał zakrycia robót przed ich 

odbiorem, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

14. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót nie ujętych w przedmiocie zamówienia w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania. Wykonanie tych robót może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

15. Stosownie do art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji 

przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2020 r. poz.1320 t.j.) osoby wykonujące następujące czynności: 

a) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i 

realizacji robót budowlanych, 

b) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności 

w zakresie: 

- robót budowlanych i porządkowych; 

- robót instalacyjnych; 
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- robót elektrycznych. 

16. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 15: 

1) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust 15 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, przed przekazaniem placu budowy Wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany 

do przedstawienia Zamawiającemu: oświadczeń zatrudnionych pracowników lub oświadczenia 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób biorących udział w 

realizacji czynności określonych w ust. 15. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych osób biorących udział 

w realizacji czynności określonych w ust. 15 lub innych dokumentów. Dokumenty wyszczególnione w 

zdaniu poprzedzającym 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 oraz zakres obowiązków 

pracownika. 

2) Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne żądanie w terminie do 7 dni przedkładał będzie 

Zamawiającemu aktualizację stanu i sposobu zatrudnienia osób realizujących czynności, o których 

mowa w ust.15 wraz z dokumentami o których mowa w ppkt. 1). 

17. Zamawiający nie przekaże placu budowy do momentu otrzymania oświadczeń, o których mowa w 

ust. 16 ppkt. 1). Wynikłe z powyższego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane 

jako opóźnienie powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót budowlanych pod stałym 

nadzorem osób do tego uprawnionych. Za osoby uprawnione uważa się kierownika budowy lub 

kierownika robót. 

 
§ 5 

1. Za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na 

kwotę: 

cena netto:  ……….......... (słownie: ………………………………………………………………….........) 

plus należny podatek VAT ….....% …………….... (słownie: …...........................................................) 

co łącznie daje kwotę brutto: …..............................zł (słownie: …………………………………… ). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz 

z wszelkimi kosztami, związanymi z prowadzeniem budowy i odbiorem przedmiotu umowy, włączając 

w to koszty ubezpieczenia, koszty przeprowadzenia wszelkich badań oraz prób, sprawdzeń, 

pomiarów, ekspertyz, przyłączeń, próbną eksploatację oraz rozruch urządzeń i maszyn 

przewidzianych w dokumentacji projektowej itp., a także pozostałe koszty określone w umowie jak np. 

kompleksową obsługę geodezyjną. 
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3. W przypadku dokonania zmian treści umowy na podstawie art 455 ust. 1 ppkt 3 i 4 ustawy pzp 

przyjmuje się następujące zasady postępowania: 

1) rozpoczęcie wykonania robót wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 

zamówienia podstawowego) w wyniku zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 455 ust. 1 ppkt 3 i 

4 oraz ust. 2 ustawy pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą 

umowę w tym zakresie; 

2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1) będzie protokół konieczności wraz 

z kosztorysem potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Stron umowy. 

3) podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót w wyniku zaistnienia 

przesłanek, o których mowa w art. 455 ust ppkt 3 i 4 ustawy pzp, wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), będzie kosztorys dodatkowy opracowany na 

podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z 

okresu trzech miesięcy. 

4. Szczegółowy kosztorys dodatkowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane w Katalogach nakładów 

rzeczowych (KNR), a w przypadku katalogów dla których nie określono nakładów rzeczowych w 

KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących 

na rynku w województwie dolnośląskim. 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót zastosowane będą wskaźniki cenotwórcze Rg, Z, Kp, Kz 

nie wyższe niż zastosowane w ofercie; 

c) dla określenia cen materiałów i sprzętu zastosowane będą ceny materiałów nie wyższych od 

przedstawionych w ofercie, a w przypadku braku cen materiałów i sprzętu w kosztorysie ofertowym 

przyjmowane będą średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu wykonania kalkulacji. 

W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD rozliczenie materiałów i sprzętu 

nastąpi na podstawie faktur zakupu lub cen obowiązujących na rynku w woj. dolnośląskim. 

 

§ 6 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

taki stwierdzony przypadek; 
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b) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

c) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki 

stwierdzony przypadek; 

d) za brak zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

e) za nie przystąpienie w wyznaczonym terminie do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek; 

f) za każdorazowy brak nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek, 

g) za niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 17 ppkt. 1) i ppkt. 2) w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 

1 za każdy taki stwierdzony przypadek, 

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

Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za niedostarczenie w wyznaczonym terminie projektu technicznego w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy taki stwierdzony przypadek, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 z wyłączeniem 

§ 13 ust. 1 ppkt 1 lit a). 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie być wyższa niż 

30% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 1 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 7 dni od daty poinformowania 

go o ich naliczeniu. 

6. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego, w terminie 7 dni od jego doręczenia, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 7 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy. 

Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz termin ostatecznego przeglądu przed 

upływem terminu gwarancji i rękojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 

po upływie gwarancji i rękojmi. 

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi i ich nie usunięcia w wyznaczonym 

terminie Zamawiający bez dodatkowego wezwania na koszt Wykonawcy może zlecić usunięcie wad. 

Zamawiający nie traci prawa gwarancji i rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz 

Zamawiającego kwotę stanowiąca równowartość wykonania zastępczego w terminie do 7 dni od daty 

doręczenia wezwania do zapłaty. 

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

oraz po okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

5. Odbiór gwarancyjny potwierdzany będzie Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 

po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

6. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji 

i rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 

wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

7. Z Odbioru ostatecznego zostanie sporządzony przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Protokół 

odbioru ostatecznego. 

 
§ 8 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywać fakturą 

końcową. 

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bez wad, podpisany 

przez Strony oraz kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, do faktury 

obejmującej kwotę należną podwykonawcom Wykonawca dołącza pisemne oświadczenie 

podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany 

przez nich zakres robót, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych 

Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty oraz pisemny dowód rozliczenia z 

podwykonawcami (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), z którego wynika, że 

podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty należne im z mocy wcześniejszych faktur przejściowych, 

pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych. 
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3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminie do 30 

dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z 

dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w ust 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o 

numerze …................................................ prowadzonym w banku ….................................................... 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem związanym 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, dla której bank utworzył rachunek VAT. 

5. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 wymaga zmiany umowy w formie 

pisemnego aneksu. 

6. W ramach niniejszej umowy Fakturę należy wystawić na następujące dane:  

Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o., ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja  NIP  7272794963 

7. Wykonawca naliczy do faktury końcowej podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 

jej wystawienia. Wykonawca przy wystawieniu faktury VAT będzie w jej treści uwzględniał wyżej 

wymienione oznaczenia. 

8. Płatności w ramach realizacji przedmiotowej umowy będą realizowane w systemie podzielonej 

płatności tj. split payment. 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 8 ust 3 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest rachunkiem 

znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz). 

10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego § 8 ust 9, 

opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w § 8 ust 3 powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT. 

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ..................... 

oraz zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury końcowej za wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku naruszenia zobowiązania ,o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto, tj. bez 

należnego podatku VAT wskazanego w fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót. 
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15. W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia posługuje się podwykonawcami, 

do faktury obejmującej kwotę należną podwykonawcom Wykonawca dołącza pisemne oświadczenie 

podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę pełnego wynagrodzenia za wykonany 

przez nich zakres robót, poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur wystawionych 

Wykonawcy przez podwykonawców za wykonane przez nich roboty, a na trzy dni przed datą 

wymagalności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do Zamawiającego pisemny dowód rozliczenia z 

podwykonawcami (potwierdzenie zaksięgowanego przelewu bankowego), z którego wynika, że 

podwykonawcy otrzymali wszystkie należne im kwoty, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z 

tytułu kwot zatrzymanych. 

16. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 14 i 15, Zamawiający jest 

uprawniony wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej 

wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, tytułem 

zabezpieczenia na wypadek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót o zapłatę 

wynagrodzenia, które mogą być zgłoszone wobec Zamawiającego. 

17. W przypadku nie złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 15 bądź złożenia tylko części 

dokumentów, Zamawiający może wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie tylko za ten zakres 

zamówienia, który został zrealizowany przez Wykonawcę osobiście oraz przez podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców robót, którzy złożyli dokumenty o których mowa w ust. 15. 

18. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 16 zwalnia 

Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy 

w części dotyczącej wstrzymanych kwot wynagrodzenia. Ewentualne odsetki wynikające z 

nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót 

obciążają Wykonawcę. 

19. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 k.c. i udokumentuje 

zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty będącej przedmiotem jego 

żądania. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należnego wynagrodzenia, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 19, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

21. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o otrzymanym od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy robót żądaniu zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi 
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dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego takiej informacji. 

22. Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony, wyrażonej na piśmie. 

 
§ 9 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót budowlanych: 

1) robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy robót 

3) odbiór gwarancyjny 

2. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu może dokonywać w imieniu Zamawiającego 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zawiadamiając 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest dokonać 

odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie 

później jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 

Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli inspektor nadzoru 

inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany 

powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w zdaniu 

poprzedzającym. 

5. Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

6. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

7. Wykonawca, obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania robót budowlanych 

i gotowość do odbioru końcowego. Inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru końcowego lub 

stwierdzi brak gotowości do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Od 

potwierdzenia gotowości do odbioru zależą dalsze czynności związane z odbiorem końcowym. 

8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale, których wykonał przedmiot umowy. 
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9. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni 

roboczych od daty, w której inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru Zamawiającemu. 

Czynności odbioru trwają do 7 dni roboczych. Wykonawca na rozpoczęcie czynności odbioru 

końcowego przedkłada operat powykonawczy (dokumentacja przygotowana w sposób estetyczny, 

umożliwiający bezproblemowe z niej korzystanie – wszystkie części składowe powinny być spięte), 

zawierający (w zależności od potrzeb oraz specyfiki robót) oraz: 

1) oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót; 

2) dokumentację techniczną powykonawczą inwestycji,  

3) protokoły odbiorów technicznych, 

4) atesty i aprobat technicznych podstawowych materiałów użytych do inwestycji, 

5) karty gwarancyjnych DTR,protokoły badań i sprawdzeń, 

6) wszystkie inne potrzebne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia czynności 

odbiorowych i zakończenia budowy. 

10. Strony postanawiają, że z rozpoczęcia czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół 

zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usuniecie wad i 

usterek. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może usunąć wady i usterki własnym 

staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i co nie ma 

wpływu na dalsze lub przyszłe roszczenia z tytułu gwarancji. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są 

istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w 

odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Na zakończenie czynności odbioru końcowego komisja sporządza Protokół odbioru końcowego 

robót bez wad i usterek. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania 

końcowych rozliczeń Stron. 

13. Uprawnienia wynikające z ust 11 mają zastosowanie także po dokonaniu czynności odbioru, jako 

uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
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§ 10 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ………………….…….… tel. ………………, 

który działa w ramach obowiązków ustalonych w ustawie Prawo Budowlane i uprawniony jest              

w szczególności do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na terenie robót przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji ze SST, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, 

3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz przygotowanie i udział 

w czynnościach odbioru wykonanych robót i przekazywania ich do użytkowania, 

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

3 dni roboczych od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego 

postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby, o której mowa w ust. 4 nie 

później, niż 3 dni robocze przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek 

osoby za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych (np. śmierć, ciężka choroba). 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikająca z braku kierownika budowy/robót, 

będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………. tel. …......................…… 

5. Ustanowiony kierownik budowy oraz kierownicy robót działają w ramach obowiązków 

ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane. 

 

§ 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

zamówienia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w następującej formie (formach): 

………………………………., w kwocie ………………. . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin 
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określony w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, a dla części opisanej w ust. 3 pkt 2, z ważnością 15 dni 

ponad termin określony w § 7 ust 2 niniejszej umowy. W przypadku konieczności wydłużenia terminu 

wykonania umowy Wykonawca winien przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o długość wydłużenia terminu wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub 

zwolnione w następujących terminach i wysokościach: 

1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należyte wykonanie (po odbiorze końcowym bezusterkowym), 

2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po terminie rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, zostanie zdeponowane na rachunku nr 61 1020 3219 0000 

9802 0124 0738, a zwrotowi będzie podlegać kwota wniesionego zabezpieczenia wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

1) Na etapie realizacji prac, w zakresie terminu realizacji, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

 a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, 

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

e) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy,  

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. Do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są one 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  
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g) gdy wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymuje wykonanie 

robót,  

h) gdy wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie przewidzianym w umowie,  

i)  wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy 

o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

W przypadkach, o których mowa powyżej, Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o 

czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  

2) Na etapie realizacji prac, w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 

robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wystąpią następujące 

przesłanki: 

a) gdy wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, 

b) gdy wystąpi konieczność realizacji  robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego. 

3) Na etapie realizacji prac, w zakresie zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w 

umowie, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

a) gdy wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi 

wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

4) W zakresie wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie, jeżeli wystąpią następujące 

przesłanki:  

a) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy. W takim 

przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po 

wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto 

pozostała niezmieniona; 

5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,  

b) jeżeli ogłoszony w dniu 20.03.2020r. stan epidemii uniemożliwi realizację umowy strony mogą 

zawrzeć stosowny aneks. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania 

umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.  

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać podstawowemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art 454 i art 455 ustawy pzp 

b) wykonawca w chwili podpisania umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art 108 ustawy pzp, 

c) 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 z 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. 

2. W przypadku o którym mowa w ust 1 pkt 2 lit a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach o których mowa w ust 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII i tytułu XV Kodeksu cywilnego, 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

b) gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni, 

e) w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni, 
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f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości przedmiotowej umowy, 

g) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, a w szczególności: 

• jeżeli kierownik budowy wstrzyma wykonywanie robót budowlanych; 

• jeżeli wykonane roboty mają istotne wady, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie; 

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 

projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

• jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania prac nie przestrzega Wymogów Prawa, Zasad wiedzy 

technicznej, decyzji organów administracji publicznych i wszelkich norm mających zastosowanie do 

robót budowlanych mimo upływu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego wezwania Wykonawcy 

do zaprzestania naruszeń, o ile naruszenia te są wyłącznie zawinione przez Wykonawcę. 

h) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 17 lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób realizujących czynności o których mowa w § 4 ust 16. 

i) jeżeli realizacja umowy nie będzie możliwa z powodu stanu epidemii ogłoszonego w dniu 

20.03.2020r. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktury w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie 

pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty wystawionego na piśmie. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Odstąpienie od umowy wywołuje skutek ex nunc, tj. wywiera skutki na przyszłość. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt 

zabezpieczenia obciąża tę stronę umowy z przyczyn której odstąpiono od umowy, 

3) rozliczenie za zrealizowany zakres robót, wynikający z protokołu inwentaryzacji robót w toku wg 

stanu na dzień odstąpienia, nastąpi na podstawie kosztorysu, sporządzonego na podstawie cen 

jednostkowych nie wyższych niż średnie ceny wg. wydawnictwa SEKOCENBUD z okresu trzech 

miesięcy. Przedmiotowa kalkulacja podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

4) po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający 

przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół. 
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5. Jeżeli Wykonawca wykona czynności określone umową w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 

odstąpić lub powierzyć dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

 

§ 14 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o., z siedzibą w Złotoryi, ul. Hoża 11 59-500 Złotoryja, tel. 76 877 95 74.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. 

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne 

odpowiednie przepisy prawa. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 2 sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

                            Zamawiający                                                                          Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-19T13:28:37+0200




