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Gołuchów, sierpień 2021 

CRR-241.06.2021 

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców 



I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

Centrum Rehabilitacji Rolników 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu 

ul. Spacerowa 1 
63-322 Gołuchów 

Numer tel.: 62 7616250 

Adres poczty elektronicznej: zamówienia@jedlec.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://jedlec.nowybip.pl/ i pod nazwą: 
Modernizacja pokrycia dachowego w tym wykonanie konstrukcji kolektorów słonecznych dla instalacji 
ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C, nr postępowania 
CRR-241.06.2021. 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

https://jedlec.nowybip.pl/ 

III. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2019 ze zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp”. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji pokrycia dachowego w tym wykonanie 
konstrukcji kolektorów słonecznych dla instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią 
mieszkalną Nr C. 

2. Roboty będą wykonywane w użytkowanym i czynnym obiekcie. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej 
załącznik nr 6, 7 i 8 do SWZ. 

4. Zamawiający wymaga od Wykonawców udziału w wizji lokalnej w budynku kuchni i pralni z częścią 
mieszkalną Nr C w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, ul. Spacerowa 1, 63-322 Gołuchów, w 
którym będą wykonywane roboty, w celu oceny stanu istniejącego i przedstawienia możliwie 
najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy złożoną bez odbycia wizji lokalnej. 

Podczas wizji lokalnej Wykonawca dokonuje oceny stanu faktycznego na swoją odpowiedzialność i ryzyko. 
Wszelkie koszty udziału w wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

1) Zamawiający wyznacza wizję lokalną w 2 terminach: w dniu 02.09.2021 r. i w dniu 8.09.2021 r. w godz. 
9:00 - 14:00. 

2) Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie udziału w wizji lokalnej są: 
Tadeusz Ordziniak, tel. 62 7616250 w. 205, e-mail: zamowienia@jedlec.pl . 

5. Przedmiot zamówienia został określony wg kodów zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

mailto:zamówienia@jedlec.pl
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VI. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30.11.2021 r. 

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, określone zostały w Rozdziale II SWZ. 

VIII. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się - zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp - 
Wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy 
lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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, 

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 spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 
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 należy z wykonawcą do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z tych 
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają następujące warunki dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 

b) uprawnień do przeprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości sumy ubezpieczenia nie 
mniejszej niż 100.000,00 zł 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

(a) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowo 
ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót dekarskich o wartości 100 000,00 zł 
brutto każda oraz co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji solarnej o wartości 60 
000,00 zł brutto każda. 

Uwaga: 

Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 
rozumie roboty budowlane zrealizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub 
końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych, o których mowa powyżej, 

W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, 
Wykonawca zobowiązany jest w „Wykazie wykonanych robót budowlanych" wyodrębnić rodzajowo i 
kubaturowo roboty, o których mowa powyżej, 

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego 
podmiotu, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z 
Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się 
Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. 

(b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje (dysponuje lub będzie dysponować) co najmniej niżej 
wymienionymi osobami: 

pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy wykonujący czynności polegające na pracach dekarskich i 
instalacyjnych zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art,12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016r, poz. 65). 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, 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. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 



4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio 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. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 3 potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów 
oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. 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. 

X. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania - wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2 oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
- wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowody potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wzór 
oświadczenia zawiera Załącznik nr 3  do SWZ.  

4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 - 4 należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej - tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

XI. Przedmiotowe środki dowodowe: 

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jednocześnie nie 
przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 

XII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 

1. Dokumenty składne razem z ofertą: 

1) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane 
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

3) Wykonawca oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2) powyżej w oryginale w formie elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 



zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

4) Oświadczenie sporządza odrębnie: 

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

b) Podmiot udostępniający zasoby, na którego zasoby powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw 
wykluczenia Podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot 
udostępnia swoje zasoby Wykonawcy; 

c) Podwykonawca, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Podwykonawcy. 

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

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

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

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

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

- zreorganizował personel, 
- wdrożył  system sprawozdawczości i kontroli, 
- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 

regulacji lub standardów, 
- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

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

6) Informacja dotycząca grup kapitałowych: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 108 ust 1 pkt 5 „Ustawy" Wykonawca przedłoży sporządzone na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

2. Do oferty wykonawca załącza również: wybrać odpowiednio 

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) 

a) Jeśli umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który 
składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, 

b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są 
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało 



umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy 
załączyć do oferty. 

c) Pełnomocnictwo składa się w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym 
dla formy organizacyjnej, lub w postaci elektronicznej kopia dokumentu, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej 
uprawnienia notariusza. 

2) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

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

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

c) Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby 
upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 

3) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ). 

4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania 
podmiotu zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega wykonawca, określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub innym dokumencie. 

3. Dokumenty składane na wezwanie: 

Zgodnie z art. 274 ust. 1 Ustawy Pzp, Prowadzący postępowanie przed wyborem najkorzystniejszej oferty 
wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: w celu 
wykazania spełniania warunku z pkt 1 Rozdziału XVII SWZ: 

1) Opłaconej polisy, z której wynika iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wysokości sumy ubezpieczenia nie 
mniejszej niż 100.000,00 zł, 

2) Wykazu wykonanych robót. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót 
dekarskich o wartości 100 000,00 zł brutto każda oraz co najmniej 2 roboty budowlane polegające na 
wykonaniu instalacji solarnej o wartości 60 000,00 zł brutto każda wraz 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. 

3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
osób wykonujących czynności polegające na pracach dekarskich i instalacyjnych zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy w zakresie 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także przewidzianego zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 



do dysponowania tymi osobami, tj. Wykaz, z którego wynika, że wykonawca dysponuje (dysponuje lub będzie 
dysponować) co najmniej niżej wymienionymi osobami: pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy 
wykonujący czynności polegające na pracach dekarskich i instalacyjnych, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł przed upływem 
terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 
przypadków wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, w jednej lub kilku z następujących form: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

2. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 40 1130 1088 0001 3145 
5720 0001 z adnotacją „Wadium na modernizację pokrycia dachowego w tym wykonanie konstrukcji 
kolektorów słonecznych dla instalacji ciepłej wody użytkowej". 

3. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje 
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja/poręczenie musi: 

1) obejmować cały okres związania ofertą; 

2) być samoistna/e, nieodwołalna/e, bezwarunkowa/e i płatna/e na pierwsze żądanie; 

3) zawierać wszystkie przypadki utraty wadium, o których mowa w pkt 5; 

4) z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że tylko Zamawiający (Beneficjent gwarancji) może 
zwolnić z zobowiązań wynikających z gwarancji/poręczenia w okresie jej obowiązywania; 

5) podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie 
gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do Gwaranta/Poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, 
jeżeli: 

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

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

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



XIV. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, 
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamówienia@jedlec.pl 
. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz 
z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. 
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady 
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu 
miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do 
sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku 
korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 
miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i 
oznaczania czasu odbioru danych: 

− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

− format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem 
UTF-8, 

− oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane 
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. 
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie 
generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), 
które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP  
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 

− Mozilla Firefox od wersji 15, 

− Google Chrome od wersji 20. 

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania 
na ePUAP. 

6. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr MN do SWZ. 
Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się 
następującym znakiem postępowania: CRR-241.06.2021 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamówienia@jedlec.pl


XV. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Tadeusz Ordziniak, tel. 62 7616250 w. 205, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, e-mail: bzp@krus.gov.pl. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.10.2021 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa składanie ofert. 

XVII. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Po prawidłowym 
przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System. 

UWAGA: Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Do oferty należy dołączyć: 

1) Oświadczenia, o którym mowa w pkt X SWZ; 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w 
postępowaniu, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", jeżeli w 
imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEDiG lub innego właściwego rejestru. 
Przedmiotowe pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, jest 
wymagane również w odniesieniu do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia; 

3) dokument wadium; 

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy 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 (o ile dotyczy); 

5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 
na jego zasoby (o ile dotyczy).; 

6) dowody potwierdzające, że proponowane rozwiązanie w odniesieniu do parametrów i właściwości i/lub 
norm w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (o ile dotyczy). 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy. 

7. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, w tym ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

mailto:bzp@krus.gov.pl


innych informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy. 

10. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w 
tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 
ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej. 

11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10, sporządza się w postaci 
elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio w wiadomości przekazywanej przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

12. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty 
w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane 
dalej „upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty 
w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w 
przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każde z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać 
również notariusz. 

16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o 
których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
pełnomocnictwo zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym 
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 



elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w 
przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każde z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp 
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego 
zasoby - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać 
również notariusz. 

19. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności dostępu do oryginału. 

20. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XVIII. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 
oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl   

5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ, w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę. 

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

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

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


również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu. 

9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

10. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 września 2021 roku do 
godz. 10:00 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 
Zaleca się, aby rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem. 

XIX. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 roku o godz. 10:30. 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie informacje o kwocie, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: 

1) nazwach albo imionach lub nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym w pkt 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na Platformie. 

XX. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi ceny ściśle według zapisów zawartych w Formularzu oferty – Rozdział III SWZ. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 

3. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w 
okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające  
z realizacji umowy, jak również ewentualne upusty i rabaty. 

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

5. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania 
kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w ofercie informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuje nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość towaru lub 
usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, a także wskazuje stawkę 
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Zamawiającego będzie miała zastosowanie. 

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

1. Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

2. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru: 

3. Sposób oceny ofert.  

1) Cena oferty. 



Ocenie podlega wskazana w formularzu oferty cena oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Ocenę - 92 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione według 
wzoru: 

𝐶 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 × 92 𝑝𝑘𝑡 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku złożenia oferty, której 
wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) Okres gwarancji. 

Minimalny okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego wynosi 24 miesiące – oferta wykonawcy, 
który zaoferuje okres krótszy zostanie odrzucona. Maksymalny okres gwarancji jakości, który zostanie 
uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy 
niż 60 miesięcy otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 8 pkt. 

Okres gwarancji jakości należy określić w formularzu oferty w miesiącach w liczbach całkowitych. W 
przypadku określenia innego okresu gwarancji jakości, zamawiający w celu dokonania oceny oferty przyjmie 
okres gwarancji jakości w dół do najbliższej liczby np. w przypadku podania okresu gwarancji jakości na okres 
57,5 miesięcy, do oceny zostanie przyjęty okres 57 miesięcy. 

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 

𝐺 =
𝑂𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑑𝑙𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖
 × 8 𝑝𝑘𝑡 

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, 
która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
uzyskała największą liczbę punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru: C + G, gdzie: 

C - Ilość punktów za kryterium cena oferty G - Ilość punktów za kryterium okres gwarancji. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 
bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a 
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości). 

5. Cena określona przez Wykonawcę powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w 
okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z realizacji umowy, jak również 
ewentualne upusty i rabaty. 

6. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

7. Cena podana w ofercie jest ostateczna i nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania 
kryterium ceny, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca w ofercie informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty 
będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuje nazwę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i wartość towaru lub 



usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty podatku, a także wskazuje stawkę 
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie. 

XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział II SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.  

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: 

1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XXII SWZ. 

2) wskazania osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją 
umowy. 

3) podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców, jeżeli są już znani, w 
przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców. 

4) przekazania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie 
mniejszą niż 100 000 zł. 

3. Brak spełnienia wymogów określonych w pkt 2, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez Wykonawcę.  

XXIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
/poręczenia: 

1) z jej/jego treści winno wynikać, iż Gwarant/Poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie  
i bezwarunkowo zapłacić wszelkie należności w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym należności z tytułu kar umownych, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego 
(Beneficjenta). 

2) winna/winno być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione lub zwrócone  
w  terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone po potrąceniu przez Zamawiającego 
ewentualnych zobowiązań Wykonawcy względem Zamawiającego. 

XXIV. Informacja o przewidywanych zamówieniach powtarzalnych  



Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy 
Pzp. 

XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy   

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej. 

XXVI. Klauzula informacyjna: 

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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, zwanego dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, 
reprezentowanym przez Dyrektora  mgr Ewa Wojtyła MBA. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Centrum Rehabilitacji  Rolników KRUS w Jedlcu jest Pani 
Jolanta Jamrozik , e-mail zkpk0001@jedlec.pl, nr tel. 62  76 16 251, wew.  223. 

3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania innych usług oraz do zapewnienia 
Centrum bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będzie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu. 

5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 

7. Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż 
przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących, narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan(i) obowiązkiem. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożność realizacji usługi. 

10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na 
formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał. 
  



Rozdział II – Projektowane postanowienia umowy 

Umowa nr ……….. 

Zawarta w dniu ………………………… r. w Gołuchowie pomiędzy: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, ul. 
Spacerowa 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 250497975; numer NIP: 968-01-71-709, email: 
zamówienia@jedlec.pl strona internetowa: www.jedlec.nowybip.pl, reprezentowane przez Dyrektora – mgr 
Ewę Wojtyłę MBA, zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………………………;wpisana do 
Krajowego Rejestry Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………….………………… 
…………………………………………………….. nr ……………………., REGON ………………………….., NIP ……………………………, 
reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

została zawarta Umowa, będąca wynikiem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest modernizacja pokrycia dachowego w tym wykonanie konstrukcji 
kolektorów słonecznych dla instalacji ciepłej wody użytkowej budynku kuchni i pralni z częścią mieszkalną Nr C 
w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają m.in. oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do 
umowy oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Przedmiar robót oraz Dokumentacja 
projektowa, stanowiące wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej jako: SWZ) załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie przedmioty, towary i materiały użyte do realizacji niniejszej 
umowy są wolne od usterek i wad, fabrycznie nowe, kompletne, spełniają kryteria techniczne oraz normy 
eksploatacyjne, posiadają wymagane atesty certyfikaty dotyczące użytkowania w budynkach użyteczności 
publicznej, są wykonane z wysokiej jakości materiałów, spełniają wszelkie normy dotyczące eksploatacji 
zapewniając bezpieczeństwo ich użytkownikom i spełniające wymogi określone prawem. 

4. Wykonawca przy organizacji prac i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace te 
odbywać się będą w funkcjonującym budynku. W związku z tym, wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, 
aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego. Wykonawca może 
realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do soboty (dni robocze) w godzinach od 7:00 do 20:00. 
Prace o nadmiernym natężeniu dźwięku mogą być wykonane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą osobową i sprzętową do 
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej 
staranności, z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów; 

2) dokonał wizji lokalnej celem ustalenia szczegółów wykonania prac oraz rodzaju materiałów 
montażowych koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 

3) przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa normami, wymaganiami uzgodnieniami oraz dokumentacją 
projektową i postanowieniami niniejszej umowy. 



§ 2 
Wartość umowy, warunki płatności 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę (w dalszej części umowy 
także jako: wynagrodzenie), której łączna wysokość, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy, wynosi: 

netto: zł (słownie: zł .../100) plus należny podatek VAT w stawce ...., co daje kwotę 

brutto: zł (słownie: zł ../100). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, podobnie jak ceny określone w ofercie Wykonawcy, mają 
charakter ryczałtowy, stały i nie mogą ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem za realizację całości przedmiotu 
umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy i obejmuje wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, w tym opłaty celne, podatki (włącznie z podatkiem VAT), koszty 
ubezpieczenia, koszty uzyskania wymaganych prawem decyzji i/lub pozwoleń lub wykonania wymaganych 
prawem czynności oraz koszty robót i prac, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy nieujętych w 
umowie, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, ¡akie poniesie Wykonawca przy realizacji 
niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy określone powyżej wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu 
umowy w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Strony oświadczają, iż z uwagi na fakt, że roboty budowlane obejmujące 
przedmiot umowy został sklasyfikowany w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), do faktury VAT, jak i do zapłaty wynagrodzenia z 
niniejszej umowy, zastosowanie znajdą m.in. art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ust. 1a tejże ustawy, 
regulujące tzw. mechanizm podzielonej płatności. W przypadku Wykonawcy będącego tzw. czynnym 
podatnikiem VAT, zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy znajdujący się w rejestrze 
elektronicznego wykazu przedsiębiorców Krajowej Administracji Skarbowej pn. Biała lista podatników VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron 
protokół odbioru potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, które Wykonawca ma obowiązek dołączyć do faktury VAT, o której mowa w ust. 4 powyżej. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający wstrzymuje wypłatę Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części odpowiadającej wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, co do zapłaty 
którego Wykonawca nie przedstawił wymaganego dowodu. 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść praw, w tym wierzytelności ani 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 3 
Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.  

2. Dla dochowania terminu wskazanego w ustępie 1 wymagane jest podpisanie przez strony przed jego 
upływem protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, bez zastrzeżeń. Przed odbiorem 
Wykonawca ma obowiązek całkowicie uporządkować teren robót, w tym usunąć odpady i resztki materiałów. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1 niniejszej umowy, m.in. jeżeli przedmiot umowy (jego część) będzie niezgodny z niniejszą umową 
lub posiadać będzie wady (usterki, uszkodzenia). W takim przypadku Wykonawca, w ramach kwoty 
wynagrodzenia ustalonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w miejsce nieprzyjętego przedmiotu umowy (jego 
części) zobowiązany jest do realizacji nowego, wolnego od wad i nadającego się do odbioru przedmiotu 
umowy (jego części), w terminie określonym w protokole odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej 
umowy. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę w terminie obowiązku, o którym mowa w zdaniu 



poprzedzającym, niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy, w tym od kar umownych z tego tytułu, 
Zamawiający może powierzyć wykonanie nieodebranej całości lub części przedmiotu umowy podmiotom 
trzecim (wykonanie zastępcze) na koszt Wykonawcy. 

§ 4 
Kary umowne, odsetki karne 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają w 
formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 
1 niniejszej umowy; 

b) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust. 3 i w § 11 ust. 3 niniejszej umowy, w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, osobno za każdy przypadek zwłoki; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, liczoną za każdy 
dzień zwłoki w dochowaniu terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w dochowaniu 
terminu przedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany; 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w 
dochowaniu terminu przedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 9 ust. 11 umowy, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w dochowaniu 
terminu zmiany umowy; 

e) niewykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących czynności 
polegające na pracach dekarskich, w wysokości 5 000, 00 (pięć tysięcy) zł brutto za każdy ujawniony w trakcie 
realizacji niniejszej umowy przypadek niezatrudnienia takiej osoby na podstawie umowy o pracę; 

f) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 6 ust. 3 
niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy) zł 
brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania; 

g) niezaprzestania wykonywania prac dekarskich przez osoby, o których mowa w § 6 ust. 4 zd. 2 umowy, 
w wysokości 1 000,00 (tysiąc) zł brutto, za każdy dzień wykonywania tych prac następujący po dniu wezwania 
przez Zamawiającego do zaprzestania ich wykonywania, liczone osobno dla każdej z wykonujących je osób. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1 umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez 
Zamawiającego. 



6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych w formie odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie 
pokryje wyrządzonej szkody. 

7. Zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego naliczonej Wykonawcy kary umownej 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy.  

8. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być dochodzone kumulatywnie, przy czym łączna 
wysokość kar umownych naliczonych wobec Strony umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

§ 5 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy 

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania 
umowy; 

b) dokonanie odbioru końcowego robót; 

2. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie następować nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, w tym ze specyfikacją warunków zamówienia i 
ofertą, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami technicznymi, a w szczególności prawa budowlanego i 
Polskimi Normami, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną zapewniając bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy oraz wskazaniami Zamawiającego w ramach nadzoru inwestorskiego; 

b) zapewnienie ciągłego kierowania robotami przez osoby upoważnione; 

c) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem dostarczyć Inspektorowi nadzoru w stosunku do 
wszystkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklaracje lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; 

d) przestrzeganie przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa obowiązujących w budownictwie oraz 
na terenie Zamawiającego: 

e) utrzymanie na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót i po ich 
zakończeniu; 

f) doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy po zakończeniu robót tzn. całkowite 
uporządkowanie terenu budowy wraz z wywiezieniem pozostałych materiałów; 

g) posiadania polisy ubezpieczenia na gwarantowaną sumę minimum w zakresie dotyczącym 
prowadzonej działalności; 

h) zapewnienia na własny koszt warunków umożliwiających bezpieczny dostęp do budynku 
Zamawiającego w trakcie realizacji robót; 

i) stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze 
zm.) oraz do wywiezienia odpadów i śmieci własnym transportem; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, 
pracownikom Zamawiającego oraz osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz 
za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, w tym także za szkody powstałe na skutek wad w 
wykonanym przedmiocie umowy ujawnionych lub istniejących w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady 
oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywanymi robotami 
budowlanymi. 

5. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o wadach w dokumentacji technicznej 
natychmiast po ich wykryciu. 

§ 6 



Personel Wykonawcy i podwykonawcy 

1. Zamawiający, działając zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących w 
zakresie realizacji przedmiotu umowy czynności polegające na pracach dekarskich. 

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub 
podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, w tym do kontroli w miejscu 
wykonywania tychże czynności, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży wymienione niżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1: 

a) oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 
wymienione w ust. 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpisy (podpis) osób 
umocowanych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie; 

b) oświadczenie osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, do treści oświadczenia postanowienie 
lit. a) powyżej stosuje się odpowiednio; 

poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę, kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, jednakże takie dane osobowe jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz zakres obowiązków pracownika, powinny 
być możliwe do zidentyfikowania przez Zamawiającego. 

4. Sankcję dla Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 i 
3 powyżej stanowić będzie m.in. obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych wymienionych w § 4 
ust. 3 lit. e) i f) niniejszej umowy. Poza karami umownymi wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający 
ma prawo żądać od Wykonawcy, wzywając go w tym celu na piśmie, natychmiastowego zaprzestania 
wykonywania prac dekarskich przez osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezatrudnione na umowę o 
pracę zgodnie z wymaganiami ust. 1 powyżej. 

§ 7 
Okoliczności nieprzewidziane 

Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków 
umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony 
uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy albo umowa zostanie rozwiązana. Przez okoliczności 
siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani 
jemu zapobiec. 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, w tym w art. 456 ustawy Pzp, ma 
prawo odstąpić od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpi do robót lub wstrzyma roboty i nie podejmie 
ich wciągu 3 dni od chwili otrzymania ponaglenia od Zamawiającego; 



c) Wykonawca wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę, w szczególności nie realizuje 
obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

2. W przypadkach, o których mowa ust. 1 lit. b) i c) powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w ciągu 21 dni od dnia dowiedzenia się o 
przyczynie uzasadniającej skorzystanie z prawa odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonawcy 
nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zachowują prawo do egzekwowania kar umownych. 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował umowę siłami własnymi, przy czym może powierzyć podwykonawcom 
wykonanie części zamówienia wskazanej w ofercie. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich, w tym podwykonawców, 
którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje działania lub zaniechania. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu zgłasza względem niego w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia, jeżeli umowa: 

1) nie spełnia wymagań określonych w niniejszej umowie; 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej; zawiera postanowienia 
niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, który ma odpowiednie zastosowanie do umów o podwykonawstwo zawieranych 
pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą oraz pomiędzy dalszymi podwykonawcami. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni określonym w ustępie powyżej uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 5 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o 
których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 5 dni o którym mowa w ustępie powyżej, uważa się za akceptacje umowy 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 



11. W przypadku, o którym mowa, w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia ust. 1-11 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia w odbiorze robót wykonywanych przez 
podwykonawców. O terminach takich odbiorów Wykonawca ma obowiązek pisemnie informować 
Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem odbioru. 

§ 10 
Podwykonawcy - warunki płatności 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

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

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy 
może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

§ 11 
Warunki gwarancji jakości i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres … 
miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej 
umowy, bez zastrzeżeń. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usuwania wad i usterek przedmiotu umowy lub jego wymiany na nowy, wolny od wad. 



2. Strony oświadczają, ze okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy, zaś jego bieg 
liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 4 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości usunie wady i usterki przedmiotu umowy lub 
dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu przez 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 
W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich 
usunięcie osobom trzecim a kosztami i ryzykiem ich usunięcia obciążyć Wykonawcę. 

4. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji jakości, w szczególności koszty naprawy, transportu, 
wymiany na wolny od wad i usterek obciążają Wykonawcę. 

§ 12 
Zmiany w umowie 

1. Umowa może zostać zmieniona, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej, w przypadkach 
określonych w art. 455 ustawy Pzp. 

2. Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w następujących sytuacjach: 

a) w zakresie postanowień określających przedmiot umowy w przypadku konieczności: zrealizowania 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałów niż 
wskazane w umowie, w tym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby 
zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwiązań lub materiałów groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy albo ze względu na zmianę przepisów prawa w tym zakresie, lub wykonania 
robót zamiennych, przy czym powierzenie wykonania robót zamiennych nie może powodować rozszerzenia 
przedmiotu zamówienia ani zmiany ogólnego charakteru umowy, lub wprowadzenia przez Zamawiającego 
zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli taka konieczność powstanie w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy i będzie niezbędna dla należytego jej wykonania; 

b) w zakresie określonego w § 3 ust. 1 umowy terminu jej wykonania, w przypadku: wstrzymania robót z 
przyczyn nie wynikających z winy Stron niniejszej umowy, lub wprowadzenia zmian, o których mowa w lit. a) powyżej. 

3. Wykonawca, ma obowiązek wykonać roboty zamienne lub zrealizować przedmiot umowy w sposób 
określony w ust. 2 lit. a) tiret pierwsze powyżej. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 
sporządzi kosztorys wykonania robót zamiennych. Zmiana umowy zostanie dokonana po zweryfikowaniu i 
akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. 

4. Roboty zamienne mogą być także wykonane na pisemny wniosek Wykonawcy, przy odpowiednim 
zastosowaniu postanowień ust. 3 powyżej.  

§ 13 
Wykaz osób 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy przedłożyć 
Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać aktualizacji wykazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
każdorazowo, gdy dokona zmiany osób realizujących przedmiot umowy. Zmiana osób wymienionych w treści 
wykazu (aktualizacja wykazu) wymaga dla swej skuteczności złożenia skorygowanego wykazu Zamawiającemu 
i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

3. Osoby uczestniczące od strony Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy zobowiązane są na 
wezwanie okazać pracownikom Zamawiającego dokument tożsamości. 

§ 14 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania pozyskanych informacji w trakcie realizacji 
umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1) oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub 
działalności przez niego prowadzonej, które znajdują się w posiadaniu Wykonawcy w związku z realizacją 
niniejszej umowy. Jednakże, postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub 
zostaną podane do wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ujawnienie w związku z realizacją niniejszej umowy 
lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób zebranych informacji, objętych szczególną ochroną, a w szczególności, 
o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 742 ze zm.). 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu Zamawiającemu 
przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym oraz prawo do dochodzenia 
odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

§ 15 
Klauzula salwatoryjna 

Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej 
umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jej 
postanowienia, chyba że z okoliczności będzie wynikało w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych 
nieważnością lub bezskutecznością umowa nie zostałaby zawarta. 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny. 

3. Ewentualne spory, wynikłe z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać w drodze polubownej. W 
przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym formularz ofertowy (odpowiednio 
dla części) - załącznik nr 1 

2) specyfikacja warunków zamówienia - załącznik nr 2 

3) wykaz osób - załącznik nr 3 

4) protokół odbioru - załącznik nr 4 

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: 
  



Rozdział III – Formularz oferty i Załączniki do SWZ 

załącznik nr 1 - formularz ofertowy, 

załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót 

załącznik nr 6 - przedmiar robót 

załącznik nr 7 - STWiOR 

załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa 

załącznik nr 9 - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej 

załącznik nr 3 do projektowych postanowień umowy - wykaz osób 


