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ROZDZIAŁ 1 
 

...................................................... , dnia ....................... 2022r. 
(miejscowość) 

 
Nazwa Wykonawcy ............................................................... 
Kod, miejscowość ................................................................... 
Ulica, nr domu, nr lokalu ...................................................... 
REGON ........................... NIP .................................................. 
Numer telefonu ....................................................................... 
Numer faksu ..........................................................................… 
Firmowy adres e-mail Wykonawcy ................................. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, dane teleadresowe) 

      
 

Dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Językowego Kadr  
w Legnicy 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

1. Nawiązując do ogłoszenia z dnia 6 maja 2022 r. na Wybór Wykonawcy zadania pn. 
„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku 
Piastowskiego w Legnicy) – etap 1.1 postępowanie w trybie podstawowym – art. 275 pkt 2) 
uPzp, ja(my) niżej podpisany(ni) oferuję(my) zrealizować zamówienie publiczne za cenę 
brutto: 
 wynagrodzenie netto w wysokości - .................. zł (słownie ................................... złotych 

00/100). 
 podatek VAT tj. kwota - ...................... zł 
 wynagrodzenie brutto w wysokości - ............... zł (słownie ................................... złotych 

00/100). 
2. Termin realizacji: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
3. Oświadczam(my), że dla wykonanych robót budowlanych udzielamy rękojmi i gwarancji 

jakości ……….. – 36 miesięcy – 60 miesięcy. 
4. Akceptuję(my) warunki płatności określone w projekcie umowy. 
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie oraz że w okresie realizacji 

zamówienia czynności związane z wykonywaniem zamówienia będą wykonywane przez 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1040 tj. ze zm.) tj. do wykonywania robót 
ogólnobudowlanych – pracownicy ogólnobudowlani. 

6. Oświadczam(my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz 
projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że wadium wnieśliśmy w dniu ................ 2022r. w formie ............................................ 

 Zwolnienia wadium prosimy dokonać przelewem na 
konto ............................................................................. lub  

 zwrot gwarancji lub poręczenia [art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) uPzp]:  



Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu Zamawiający zwróci poprzez 
złożenie Wykonawcy, gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu 
wadium.  

8. Oświadczam(my), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji warunków zamówienia. 

9. Wykonawca jest: 
 mikroprzedsiębiorstwem    Tak □ Nie □  
 małym przedsiębiorstwem    Tak □ Nie □  
 średnim przedsiębiorstwem    Tak □ Nie □  
 jednoosobową działalnością gospodarczą  Tak □ Nie □ 
 inny rodzaj działalności     Tak □ Nie □ 

(właściwe zaznaczyć) 

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36):  
 mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;  
 małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
 średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny 
obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 

10. Jeżeli oferta powoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z 
późn. zm.16)), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. Wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego:  
Tak □ Nie □  
(właściwe zaznaczyć) 

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; ………………………….…………………………………..…………………………zł netto 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. …………………………………………………..………………………………% 

11. Oświadczam(my), że dokonaliśmy podziału oferty TAK/NIE* (* właściwe zaznaczyć) na 
część jawną – część ta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i część niejawną, która musi zostać 
złożona w osobnym pliku nazwanym „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

12. Oświadczam(my)/wskazuję(my), że np.: 
 odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego* baza 

danych ……………………………………..………... lub  
 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* baza 

danych ……...………………………….. lub  
 innego właściwego rejestru* baza 

danych ……………...……………………………………………………….. …………….lub  
 ………………………………………….* baza 

danych ……………...…………………...………………………………………….…….. lub 
Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
umożliwiających dostęp do tych dokumentów 



* właściwe wykreślić lub wypełnić/podać obowiązkowo nazwę dokumentu i bazę, gdzie jest dostępny. 

13. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.* 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

14. Składam(y) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu*/jako partner* konsorcjum 
zarządzanego (niepotrzebne skreślić*) 
przez ………………….………………………………….…………..…................................... (nazwa lidera) 

15. Załącznikami do oferty są : 
(1) …………………..............................................…, 
(2) ………………………………………………………….., 

16. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest : Imię i nazwisko ..................nr 
telefonu …………… email…………. 

 
 

Podpis elektroniczny 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub elektronicznym podpisem osobistym.  
UWAGA: Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. 
podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji skutkować 
odrzuceniem oferty. 
 
 
  



ROZDZIAŁ 2 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) dostępna jest na stronie 
www.platformazakupowa.pl - która jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego 
lub poprzez BIP Zamawiającego http://centrumzamek.pl/bip-zamowienia-publiczne/ 
dla zadania: Wybór Wykonawcy zadania pn. „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” –
Modernizacja Zamku Piastowskiego 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego 
Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, nr tel.76 862 48 64, strona 
www.centrumzamek.pl, email: zamowienia@centrumzamek.pl, godziny pracy: 830-1430 od 
poniedziałku do piątku 
Osoby prowadzące sprawę i uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami 
1) w sprawach merytorycznych związanych z zapytaniem ofertowym Pani Katarzyna 

Drozdowska – Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr  
w Legnicy, pokój nr A112, tel. 76 862 48 64, email: k.drozdowska@centrumzamek.pl -  
w godzinach 8.00 – 14.00, 

2) w sprawach formalno-prawnych Pani Violetta Piwońska – Specjalista ds. Zamówień 
Publicznych tel. 508-395-571, e-mail: violeta3691@gmail.com  

 
II. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1129 – tj. z 
późniejszymi zmianami); zwanej dalej uPzp. Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z 
art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz art. 275 pkt. 2) uPzp.; kategoria – roboty budowlane. 

2. Postępowanie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w uPzp, prowadzi się pisemnie.  
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  
4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej 

SWZ), w tym „Instrukcją dla Wykonawców’ – Rozdział 2 swz (zwaną dalej IDW), 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam 
nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).  

5. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) 
uPzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza ofert w postaci katalogów elektronicznych.  
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – zamówienie dostępne dla 

małych i średnich przedsiębiorstw,  
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 i art. 96 ust. 2 pkt. 2) 

uPzp. 
14. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie. Warunki zmian w 

umowie zostały określone w załączniku nr 6 do „Instrukcji dla Wykonawców” (IDW) – 
Rozdział 2 swz i załączniku do projektu umowy – Rozdział 3 swz. 

15. Zamawiający informuje, że nie były przeprowadzane wstępne konsultacje rynkowe w celu 
przygotowania postępowania.  

16. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 



 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
45262690-4 Remont starych budynków 
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty ziemne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 
43124100-9 Drenaże 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Roboty zewnętrzne podziemia  -  segment D 
 wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami 
 warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach i przekopach, wykonanie ręczne, 

zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
 drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach 

prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce 
 zabezpieczenie początku / wlotu rury drenażowej przed przedostaniem się do niej 

mieszanki żwirowej (owinięcie geowłókniną / założenie korka na wlocie 
 łączenie rury drenażowej do istniejącej studni 
 wykonanie drenażu tzw. francuskiego w gruncie suchym lub o normalnej 

wilgotności z owinięciem geowłókniną 
 warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 

po zagęszczeniu 3˙cm 
 obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem 
Izolacja ścian piwnic 

 oczyszczenie powierzchni murów 
 uzupełnienie ubytków 
 gruntowanie – przygotowanie powierzchni spoinowych pod uszczelnienie 
 uszczelnienie powierzchni ścian pionowych bitumiczna powłoką uszczelniającą 
 wykonanie izolacji z płyt styropianowych 

Roboty wykończeniowe 
 ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi 
 naprawa skarp przez obsiew nasionami traw 

Zgodnie z załączoną dokumentacją tj. Rozdział Nr 4 swz „Dokumentacja”, projektem 
umowy – Rozdział 3 swz. 

2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano w kolejności preferencji: normy krajowe 
przenoszące normy europejskie, europejskie oceny techniczne, wspólne specyfikacje 
techniczne, normy międzynarodowe, inne systemy referencji technicznych ustanowionych 
przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – normy krajowe, 
krajowe aprobaty techniczne lub krajowe specyfikacje techniczne dotyczących 
projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw lub 
jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane normy 
krajowe przenoszące normy europejskie, europejskie oceny techniczne, wspólne 
specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne systemy referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – 
normy krajowe, krajowe aprobaty techniczne lub krajowe specyfikacje techniczne 
dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 
28.03.2014, str. 65, z późn. zm.)], patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają 
parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 
złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, 



eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego- tj. 
równoważne – art. 101 ust. 4 uPzp, a zapisom powyższym - każdemu odniesieniu 
towarzyszą słowa „lub równoważne”.  
Obowiązek udowodnienia równoważności każdorazowo leży po stronie Wykonawcy 
zgodnie z art. 101 ust. 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty odpowiednich 
przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności dokumentację techniczną 
producenta - potwierdzające, że równoważne roboty budowlane, dostawy lub usługi, które 
mają zostać przez niego wykonane, spełniają określone wymagania wskazane przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe 
pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 
budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie 
przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia.  

 
IV. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego nw. czynności w 
zakresie realizacji zamówienia 
1. Zatrudnienie - Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
następujące/poniższe czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.): do wykonywania robót 
ogólnobudowlanych – pracownicy ogólnobudowlani 

2. Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby co najmniej na 
okres realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w trakcie tego okresu 
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej 
powyższe wymagania. 

3. Sposób weryfikacji zatrudnienia na umowę o pracę: 
Od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie 
Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o 
pracę osób wykonujących ww. czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawierającego 
informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z uwzględnieniem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 
których mowa w pkt. 1 i 2 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - art. 95 ust. 2 
pkt. 3) uPzp:  
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia określone 
czynności. Kopia umowy/umów ma być zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 maja 
2018r. (Dz. U. z 2019r., poz 1781 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. Informacje 



takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być 
możliwe do zidentyfikowania,  

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę. 

2) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności.  

3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
V. Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy 

 
VI. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 

ust.1. uPzp. 
1.1. 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. 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,  

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 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 2007r. 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, 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.  

1.3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 
1.4. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj: 
2.1 Posiadają zdolności techniczne lub zawodowe: 
2.1.1. 
Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania 
polegające na remoncie lub renowacji budynku kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków 
- wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot 
na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go [ppkt. 2.1.1.] samodzielnie 
(doświadczenia zawodowego się nie sumuje). Jeżeli podmiot, który wykazuje doświadczenie 
zawodowe w ramach Konsorcjum przy wykazanym jako doświadczenie zawodowe zadaniu - 
musi wykazać bezpośredni udział i wykonanie zakresu robót tożsamych, z wykazywanymi jako 
doświadczenie zawodowe w przedmiotowym postępowaniu.  
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”. 
2.1.2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji 
odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych poniżej stanowisk: 

1) Kierownik budowy: 
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami 
Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 – t.j. z 
późń. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, 
Osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy winna posiadać min. 18 
miesięczną praktykę w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 



nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury. 

2) Kierownik robót sanitarnych:  
osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami 
Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 – t.j. z 
późń. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub 
podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią go [ppkt. 2.1.2.] łącznie. 
Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie 
spełnia”.  
Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i 
dokumentów określonych w pkt. VII. IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków wskazanych powyżej 
Wykonawcy wykazują łącznie.  

3. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1.2 liczy się wstecz od 
dnia, w którym upływa termin składania ofert - § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. 

4. Ocena spełnienia warunków według przedłożonych przez Wykonawcę: podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy określonych w pkt. VII. IDW.  

5. 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. 

 
VII. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust 1 uPzp oraz 
spełnienia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z 
Formularzem oferty - Rozdział Nr 1 swz poniższych podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń: 
1. Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru: w celu potwierdzenia, że 
osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w 
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od 
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy.  

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – pkt 12 
„Formularza oferty” – Rozdział 1 swz; jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, 
zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy  

 zapis/wymóg pkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  

 zapisy/wymogi pkt 1) - 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy nie 
będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;  



3. załącznik nr 1 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, 

4. załącznik nr 2 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie prac/robót, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, podstawą/formą zatrudnienia osób wymaganych /wyszczególnionych w pkt IV 
ppkt 1) IDW, 

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

6. załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) i 6) uPzp 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;  

7. załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom.  

8. załącznik nr 6 - warunki zmian umowy. 
9. Przedmiotowe środki dowodowe – NIE DOTYCZY 
 
A. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 uPzp w zakresie warunków 

określonych w pkt. VI. IDW polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków prawnych, Wykonawca wraz z ofertą składa 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, 
potwierdzać musi, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:  
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności. 

Ofertę, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, wymienione 
w IDW, składa się w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie 
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 
63 ust. 1 art. 70 uPzp. 

 
B.  
1. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów 

lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 



Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  
1) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub  
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

2. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego, aktualne 
na dzień ich złożenia.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu  

4. Jeżeli złożone przez wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o 
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.  

 
VIII. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej 
W przypadku wskazania w pkt 12 „Formularza oferty” – Rozdział 1 swz przez wykonawcę 
dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt VI. 
ppkt. A.1. niniejszej instrukcji IDW - składanych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w 
imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający zażąda od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów.  
 
IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja) 
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy 
konsorcjum. 
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących 
w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres. 

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z 
dokumentów wymienionych w pkt. VI. IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie 
ubiegających się o zamówienie wykonawców zobowiązany jest złożyć załącznik nr 1 i 
załącznik nr 2 –oświadczenia oraz inne dokumenty, oświadczenia lub załączniki jeżeli 
dotyczą danych, informacji lub oświadczenia woli danego podmiotu.  

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za 

realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie 
uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
X. Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
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 tych 
podwykonawców.  

4. Brak wskazania zakresu podwykonawstwa będzie uznany za zadeklarowanie 
samodzielnego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę. 

5. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację usług.  

6. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 5:  
1) w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego lub  
2) dotyczących dalszych podwykonawców, lub  
3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na usługi.  

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a wykonawcą. 

8. 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.  

9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom NIE ZWALNIA 
WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 
wyszczególnionych w pkt. VI – IX IDW. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie 
wynikać, że Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się 
Wykonawca spełnia warunki określone w przedmiotowym postępowaniu. 
 
XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
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, w tym 
oferty: 
1. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05 września 
2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 
1579 ze zm.). 

2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 
Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPzp, odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej zdefiniowanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. „o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną” ( Dz.U. z 2019r. poz 123 i 730).  
Zamawiający nie dopuszcza innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 
pośrednictwem www.platformazakupowa.pl pod adresem internetowym: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/....... Strona ta jest środkiem komunikacji 



elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę w niniejszym 
postępowaniu.  

5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, 
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 
zmiany specyfikacji warunków zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert 
Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie 
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy. 

7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, 
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 
SPAM. 

8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 
2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 
platformazakupowa.pl, tj.: 
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalniewersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 
6) www.platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej – kodowanie UTF8, 
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem w 
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców " na www.platformazakupowa.pl 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z www.platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta nie będzie 
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ narusza art. 221 uPzp. 



11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert 
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 

12. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .rtf,. .odt., jpg; ods; xls; 
xlix; .csv - ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

13. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 
formatów: zip, 7Z. 
Zamawiający nie dopuszcza NIE WYSTĘPUJĄCYCH Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 
elektronicznych – formatów np.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w 
takich plikach-formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

14. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać 
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

15. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających 
się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

16. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym. 

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

18. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformazakupowa.pl 
za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za 
pośrednictwem adresu email. 

19. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do 
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Terminowe złożenie całej oferty - wszystkich 
plików leży po stronie Wykonawcy.  

20. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 
21. Jeśli Wykonawca kompresuje dokumenty np. w plik ZIP, zaleca się wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików. 
22. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
prawidłowo – zgodnie z prawem – jako tajemnice przedsiębiorstwa powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem, nazwaniem pliku „Załącznik 
stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 
część skompresowane do jednego pliku archiwum ZIP. 

23. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
24. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

25. Wskazanie osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcami:  
Pani Violetta Piwońska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych; tel. 508-395-571,  
 e-mail: violeta3691@gmail.com  

26. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w 
sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub 
przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 
Zamawiającego w IDW – art. 226 ust. 1 pkt 6) uPzp. 



 
XII. Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających 
negocjacjom, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio 
ofert albo ofert podlegających negocjacjom, zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w pkt. 2, przedłuża 
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 2.  

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w pkt. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 
przedłużenia terminu składania ofert.  

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.  

7. Termin obejmujący dwa lub więcej dni musi zawierać co najmniej dwa dni robocze. Dniem 
roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

 
XIII. Zmiana specyfikacji warunków zamówienia 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający w każdym czasie może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść SWZ.  
2. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji 

warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania.  

3. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 
ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich 
przygotowanie.  

4. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio 
ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 
na której została udostępniona SWZ.  

5. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert Zamawiający zamieszcza 
w „ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia” w Biuletynie Zamówień Publicznych - art. 267 ust. 2 
pkt 6) uPzp.  

6. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

7. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści „ogłoszenia o zamówieniu”, 
Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszeniu o zmianie 
ogłoszenia” - art. 267 ust. 2 pkt 6) uPzp. 

 
XIV. Wadium 
1. Wadium w wysokości: 500,00 zł 

2. Wykonawca wadium musi wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 
których mowa: 
- w art. 98 ust. 1 tj.  
pkt 1) upływu terminu związania ofertą, 
pkt 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
pkt 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie 
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do 
jego wniesienia.  



- oraz w art. 98 ust. 2. 
3. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia 

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

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

odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.  
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane 

przez Zamawiającego. 
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  
1) pieniądzu; płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie 

wadium w pieniądzu winno nastąpić w terminie gwarantującym wpływ pieniędzy na 
konto Zamawiającego najpóźniej w dniu i w godzinie składania oferty. 

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).  

6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 
ppkt 2) – 4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w 
postaci elektronicznej.  

8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 uPzp. 

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek 
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) uPzp; zostanie 
odrzucona. 

10. Ustawa Pzp określa okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku. 
 
XV. Związanie ofertą  
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.06.2022r., (jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert), przy czym 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, o którym mowa w pkt 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.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2 jest dopuszczalne tylko z 
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą.  



6. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

 
XVI. Wymogi dotyczące oferty 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, odpowiadającą treści specyfikacji warunków 

zamówienia.  
Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 
zamówienia.  

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  
3. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego: kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.  

5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
w sprawie dokumentów. 

6. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej 
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/. Korzystanie z platformy zakupowej przez 
Wykonawcę jest bezpłatne. 
Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty na stronie platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl jest zapoznanie się plikiem pn. ”Instrukcja składania oferty 
dla Wykonawcy”. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w 
tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

8. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub 
innego właściwego rejestru: w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 
wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa 
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w powyżej, 
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.; jeżeli w 
imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa 
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy  
- zapis/wymóg ppkt 3) stosuje się odpowiedni do osoby działającej w imieniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  
- zapisy/wymogi ppkt 1) - 3) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu 
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub 
podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;  

9. W przypadku podpisania oferty przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 
należy załączyć pełnomocnictwo. Dołączone do oferty pełnomocnictwo winno być 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy wykonawca nie 
posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanym 
podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada dla danej osoby 
pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj. z własnoręcznym podpisem osoby 



uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa, ale notarialnie 
poświadczoną elektronicznie. Stosownie do art. 97 § 2 Prawa o notariacie elektroniczne 
poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz 
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 
środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 
wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

11. Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo utajnienia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien nie 
później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/ w kroku pierwszym składania oferty przeznaczonym na 
zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa i oznaczone (plik nazwany: TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA). W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera 
tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na różne pliki i 
dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa, 
jak wyżej. 

 
XVII. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcie ofert 
1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej 

pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 23.05.2022r. do godziny 
13.00. 

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

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zgodnie z 
informacją zawartą w Ogłoszeniu w BZP i „Formularzu składania oferty” na 
platformazakupowa.pl w dniu 23.05.2022r. o godzinie 13.10 przy użyciu systemu 
teleinformatycznego poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.  

4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt 2, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje wówczas niezwłocznie 
o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Otwarcie ofert jest niejawne.  
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania www.centrumzamek.pl i platformazakupowa.pl 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.  
 
XVIII. Sposób obliczenia ceny oferty 
1. Cena podana przez wykonawcę w „ Formularzu oferty” – Rozdział 1 swz, jest wyrażoną w 

pieniądzu wartością robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy stanowiących 
przedmiot zamówienia. 

2. Cenę oferty oblicza się na podstawie: 
a. wycenionego przedmiaru robót sporządzonego w formie uproszczonej, dalej zwanego 

kosztorysem ofertowym, z ryczałtowymi cenami jednostkowymi (z narzutami bez VAT) 
dla każdej pozycji przedmiarowej obliczonej w PLN (dwa miejsca po przecinku), 
określenie cen jednostkowo-ryczałtowych niezgodnie z w/w zapisem (np. z 3. miejscami 



po przecinku) traktowane będzie jako błąd w obliczeniach i skutkować będzie 
odrzuceniem oferty, 

b. wyceny innych świadczeń wykonawcy np. robót przygotowawczych, robót 
porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, czynności związanych z odbiorami robót, 
sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w tym operatu kolaudacyjnego itp., bez 
VAT - obliczonej w PLN,  

c. do tak obliczonej łącznej wartości kosztorysowej nalicza się obowiązujący podatek VAT 
otrzymując cenę przedmiotu zamówienia. 

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Wyceniony przedmiar robót w formie uproszczonej zwany kosztorysem ofertowym 
powinien obejmować wszystkie pozycje dostarczonego przedmiaru robót przez 
Zamawiającego wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – Wykonawca ma prawo 
zastosować materiały równoważne lecz o parametrach nie gorszych niż zaproponowane 
przez Zamawiającego – pkt III ppkt. 3. niniejszej instrukcji. W pozycjach nie wycenionych 
przez Wykonawcę należy wpisać cyfrę „0”. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustu 
ogólnego. W przypadku zastosowania upustu Wykonawca winien przeliczyć wszystkie 
pozycje wycenionego przedmiaru robót. 
Roboty, które nie zostały wymienione w przedmiarze i w następstwie tego nie 
uwidoczniono ich wyceny w kosztorysie ofertowym, lecz są opisane w specyfikacjach 
technicznych będą uważane za zawarte w cenach innych pozycji wycenionego przedmiaru 
robót (kosztorysu ofertowego) zgodnie z poniższą kolejnością pierwszeństwa 
dokumentów: 
 dokumentacja projektowa 
 kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i na podstawie załączonego przedmiaru -  
 oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 
 wszelkie inne dokumenty dołączone do umowy 
Przyjmuje się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach 
przedmiaru, została rozłożona na ceny jednostkowe wstawione dla innych elementów 
robót. 

4. Nie dopuszcza się w składanej ofercie wariantowych wycenionych przedmiarów robót 
Wykonawcy. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót budowlanych, gdyż wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.  
Zamawiający od Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zażąda w dniu 
podpisania umowy przedłożenia kosztorysów ofertowych wraz z zestawieniem materiałów 
zawierających kalkulacje cen jednostkowych, wykonanych metodą szczegółową w formie 
papierowej i elektronicznej - płyta CD lub DVD. 

 
XIX. Wyjaśnienia treści oferty 
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ.  

3. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 
oferty.  

4. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 3, oferta podlega odrzuceniu, a 
Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  



 
XX. Kryteria wyboru oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert 
1. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi 

kryteriami, przypisując im odpowiednio wagę procentową, jak poniżej:  
 

I. Cena oferty: 90% 
Punktacja: do 90 pkt  
oferta o najniższej cenie - 100 pkt x waga 
pozostałe: (najniższa cena z ofert /cena oferty) x 100 x waga  
waga 90% 

II. Okres gwarancji jakości i rękojmi: min 36 miesięcy – max. 60 miesięcy – 10% 
Punktacja: do 10 pkt  
okres gwarancji jakości i rękojmi z oferty 
okres gwarancji jakości i rękojmi oferty z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi x100 x waga
  
waga 10% 
RAZEM 100% 
 
Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji i wówczas:  
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców których zaprosi 

do negocjacji stosując kryteria oceny ofert – 90% cena oferty i okres gwarancji jakości i 
rękojmi 10%.  

2. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia 
negocjacji oraz kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu 
ulepszenia treści ofert.  

3. Negocjacje treści ofert:  
1) nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ;  
2) dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach 

kryteriów oceny ofert.  
4. Podczas negocjacji ofert zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich 

wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić 
niektórym wykonawcom przewagę nad innymi wykonawcami. 

5. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 
strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda 
jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.  

6. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji 
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

7. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu 
potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 
dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.  

8. Zaproszenie do składania ofert dodatkowych zawierać będzie co najmniej:  
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

strony internetowej prowadzonego postępowania;  
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one 

być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.  
9. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie 

treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez 
zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej 
korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż 
oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  



10. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 
zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

 
XXI. Klauzula informacyjna dot. RODO 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy. 
Zgodnie z art. 13 i innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zleceniodawca informuje, że:  
1. administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

i Językowego Kadr w Legnicy, ul. pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, email: 
ido@centrumzamek.pl, 

2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym 
z realizacją umowy oraz w celach statystycznych, w ramach ewentualnych obowiązków 
raportowych, archiwizacyjnych lub sprawozdawczych, 

3. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, 
4. Zleceniodawca gwarantuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

5. osoby, których dane osobowe są przetwarzana, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

6. w pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednie 
przepisy RODO. 

7. nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
XXII. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert;  
2) została złożona przez Wykonawcę:  

a. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  
b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  



c. który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust. 1,  

d. lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 
wykluczenia  

e. lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 
dowodowego,  

f. lub innych dokumentów lub oświadczeń;  
3)  jest niezgodna z przepisami ustawy;  
4)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  
6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi 

oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  

7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 
dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
10) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 uPzp;  
11) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  
12) Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą;  
13) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp;  

 
XXIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę po 
wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien w celu 

zawarcia umowy przygotować i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego 
terminie, poniższe informacje: 
a. wykaz osób reprezentujących stronę umowy – Wykonawcę oraz dokumenty 

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

b. wykaz banków i numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazywane 
świadczenia pieniężne należne stronom umowy, 

c. wykaz osób uprawnionych ze strony Wykonawcy do utrzymywania bieżących 
kontaktów z Zamawiającym. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przekazują Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę tych Wykonawców, podpisaną przez wszystkich partnerów, przy 
czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego – Rozdział nr 3. 
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 
pojawią się przesłanki, o których mowa w art. 255 uPzp. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie i zgodnie z zapisami art. 
308 uPzp. 

 
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
Wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX uPzp. 
 
 



XXV. Uwagi końcowe 
Sprawy nie objęte INSTRUKCJĄ (IDW) reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych z 
przepisami wykonawczymi oraz Kodeks Cywilny.  
Integralną część Instrukcji dla Wykonawców stanowią niżej wymienione załączniki: 
Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o personelu, 
Załącznik nr 3 Doświadczenie zawodowe Wykonawcy,  
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub o braku przynależności do 
grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom, 
Załącznik nr 6 Warunki zmian umowy, 
Załącznik nr 7 Wzór kosztorysu. 
Załączniki 1 – 7 stanowią osobne pliki w formacie edytowalnym. 

Legnica, maj 2022r.  
 
  



ROZDZIAŁ 3 
 

Umowa nr ...........................…………. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ………………... 

 
w dniu ……….. r. w Legnicy pomiędzy Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i 
Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, NIP 6912511621, Regon 
361830153, reprezentowanym przez dyrektora Centrum Tomasza Szczytyńskiego 
 
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w wyniku postępowania w trybie 
podstawowym została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania pn. „Przebudowa Zamku 

Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w 
Legnicy) – etap 1.1. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Roboty zewnętrzne podziemia  -  segment D 

 wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami 
 warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach i przekopach, wykonanie ręczne, 

zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
 drenaż z rur o ściance profilowanej o średnicy nominalnej 100/110 mm w odcinkach 

prostych łączonych kielichowo na wykonanej podsypce 
 zabezpieczenie początku / wlotu rury drenażowej przed przedostaniem się do niej 

mieszanki żwirowej (owinięcie geowłókniną / założenie korka na wlocie 
 łączenie rury drenażowej do istniejącej studni 
 wykonanie drenażu tzw. francuskiego w gruncie suchym lub o normalnej 

wilgotności z owinięciem geowłókniną 
 warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy 

po zagęszczeniu 3˙cm 
 obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem 
Izolacja ścian piwnic 

 oczyszczenie powierzchni murów 
 uzupełnienie ubytków 
 gruntowanie – przygotowanie powierzchni spoinowych pod uszczelnienie 
 uszczelnienie powierzchni ścian pionowych bitumiczna powłoką uszczelniającą 
 wykonanie izolacji z płyt styropianowych 

Roboty wykończeniowe 
 ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi 
 naprawa skarp przez obsiew nasionami traw 

Zgodnie z załączoną dokumentacją tj. Rozdział nr 4 swz. 
3. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się. 
4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym – wypełnionym 

przedmiarze robót, stanowiących integralną część umowy.  
 

 



§ 2 
 Przedmiotem odbioru jest cały zakres zadania określony w § 1. 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się ustala się do 6 tygodni od dnia 

przekazania placu budowy. 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy - protokolarnie do 5 dni od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości rozpoczęcia robót. 
 

§ 5 
1. Zamawiający wskaże Inspektora nadzoru w dniu przekazania placu budowy. 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.). 
3. Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą 

umową:………………………………., tel. ………..………., e-mail: ................................. 
4. Wykonawca ustanawia: 

a. kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……………………………........  
nr uprawnień budowlanych ………………………………. tel …………………e-mail ………………………. 

b. kierownika robót w branży sanitarnej w osobie: ……………………..................................…………. 
nr uprawnień budowlanych ………………………………. tel ……………………………………… 

5. Ewentualna zmiana Inspektora nadzoru i Kierownika budowy lub kierownika robót w branży 
sanitarnej wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy. 

 
§ 6 

1. Wykonawca doprowadzi/zabezpieczy wodę i energię elektryczną na teren budowy, 
stosownie do potrzeb budowy. 

2. Wykonawca będzie ponosił koszty oznakowania budowy. 
3. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów 

ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), w tym do sporządzenia 
przed rozpoczęciem budowy, o ile będzie wymagane, „Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”, uwzględniającego specyfikę robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 
zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na 
którym prowadzone są roboty. 

3. Wszystkie roboty budowlane należy realizować w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób 
trzecich. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód  komunikacyjnych, w tym dojścia do posesji, obiektów użyteczności publicznej 
oraz będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, odpady i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

5. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób niepowołanych.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą – „Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, 
przywrócić go do stanu sprzed rozpoczęcia budowy i przekazać go Zamawiającemu w 
terminie ustalonym podczas odbioru końcowego robót. 

 



§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności 
cywilnej. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca będzie posiadał umowy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty 
przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące: 
1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – 

ubezpieczenia od zniszczenia własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości brutto 
niniejszej umowy, 

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich z polisą OC na 
sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe - oryginały w wersji 
papierowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, a Zamawiający po sporządzeniu 
kserokopii niezwłocznie zwróci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji 
elektronicznej należy przesłać mailem. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym 
terenie. 

6. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 9 

1. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z 
projektem i przepisami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym 
zakresie materiałów. 

3. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 - ustawy 
Prawo budowlane, wymaganiom projektu budowlanego. 

4. 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. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 
budowy, a także do sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. 

6. Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i 
obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca 
obowiązany jest przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań 
Zamawiający wykona je na koszt Wykonawcy. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 6 okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 



wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
9. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie 

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję: 
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć, 
b) z powodu siły wyższej. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę, 

b. uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

5. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich 
(PLN). 

 
 

§ 11 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 7÷11 Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Prowadzenie dziennika budowy. 
2. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - 
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

4. W przypadkach koniecznych, wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia 
do robót. 

5. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach. 
6. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 
7. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót. 
8. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
9. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania 

lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania 
czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

10. Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw: 
a. Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z późn. zm.), 
b. Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2020.797 t.j. z późn. zm.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

11. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w 



trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami. 
12. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, 

że ukończone przez niego roboty są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane. 

13. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy. 

14. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

15. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

16. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji. 

17. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze. 

18. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót 
 w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

19. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć w pełnej wysokości. 

20. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie 
danych podmiotu. W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka 
korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 

 
§ 12 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 
Wynagrodzenie to ustala się na kwotę brutto ………………. zł (słownie 
złotych: ………………….. …./100) 
w tym podatek VAT …………….zł (słownie złotych: …………………………. …./100). 

2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez 
Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków określonych w niniejszej Umowie i w 
całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje względem 
Zamawiającego z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy. Niedoszacowanie, 
pominięcie oraz brak rozpoznania ilości robót objętego dokumentacją techniczną zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 
wystawionych w związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem 
zawartym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla 
dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności 

4. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy  
od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wyłączeniem 
§ 13 ust. 3. 

5. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności 
wniesie zastrzeżenia do przedmiotu umowy. 



 
§ 13 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu całego 
zakresu robót określonego w § 1 umowy.  

2. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 15 Umowy. 
W przypadku wykonywania prac przy udziale podwykonawców wraz z wystawieniem 
faktury Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że wszystkie należności za prace zlecone 
Podwykonawcom zostały zapłacone.  

3. Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo 
dokona przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego w formie pisemnej 
na osoby trzecie tj. Podwykonawców. Do każdej faktury obejmującej należności 
Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na Podwykonawców wraz z 
kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na 
Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców lub dowody potwierdzające zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, których 
termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody 
powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. 
Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie 
przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 14 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto jak w §12 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 

gwarancji  
za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §12 ust.1 za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto §12 ust.1 za każdy dzień przerwy, 

d.  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto jak w §12 ust.1, 

e.  za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania 
przez nich prac w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §12 ust.1 za 
każdy stwierdzony przypadek, 

f. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
lub Dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
jak w § 12 ust.1, 

2) Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
niezależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto jak w §12 ust.1, 
za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 



5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 12 ust. 1. 

 
§ 15 

1. Kierownik budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w 
dzienniku budowy, potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie do 3 dni 
od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu 
do dziennika budowy. O terminie osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy 
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego dołączając kserokopię wpisu z dziennika 
budowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
gotowości  
do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia 

wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, 
 Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

6. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu 
rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie 
usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad/ usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiający może 
zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 16 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci 
rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 
rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości. 

2. Okres rękojmi i gwarancji wynosi ……… licząc od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę, o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o 
wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu 
działalności Wykonawcy. 

4. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

5. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji 
przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na Użytkownika. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności gwarancyjnych w terminie wyznaczonym, 
Zamawiający może zlecić wykonanie koniecznych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 



Wykonawcy (wykonanie zastępcze), a następnie potrącić poniesione w związku z tym 
wydatki z należnościami stanowiącymi zabezpieczenie roszczeń wniesionymi przez 
Wykonawcę. 

 
§ 17 

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

a. Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o 
złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości – w terminie 14 dni od 
uzyskania tej informacji przez Zamawiającego, 

b. Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 14 dni od podpisania umowy bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

c. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji, 

d. wystąpiła konieczność wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania przez 
Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

e. w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
spowodowania swoim działaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia osób – 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, 

f. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim 
przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i 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 według 
stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane 
roboty. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie 
odpowiada. 

5) Wykonawca niezwłocznie - a najpóźniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada: 

a. zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 



wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
b. uprawiony jest do odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 

pkt 3), niniejszego paragrafu umowy. 
 

§ 18 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie 

realizacji umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej 
dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa 
lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania 
przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 19 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy. 
 

§ 20 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd 
powszechny w Legnicy. 

 
§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne 
obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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