
 

 

Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

na 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą  

„Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3  

w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie”  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o szacunkowej wartości poniżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy. 

 

Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych Województwa Mazowieckiego. 

 

 

      

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej 

RODO informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Państwowe Muzeum Archeologiczne  

ul. Długa 52 

00 – 241 Warszawa; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym                                 

jest: Jerzy Mól, kontakt: iod@pma.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót 

budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986); 

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986), przez okres 4 lat od 

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

przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986), związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ww. ustawy; 

7)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8)  posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) 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. 

 

UWAGA : Wykonawca ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie 

lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Zamawiającemu w celu 

realizacji procesu przetargowego. 

UWAGA: Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Zamawiającego do przekazania wszystkim osobom, 

których dane udostępnił na potrzeby postępowania przetargowego informacji, o których mowa w art. 

13 i art. 14 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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 1 

Nazwa i adres zamawiającego 

 

Nazwa: Państwowe Muzeum Archeologiczne  

Adres siedziby: ul. Długa 52, 00 – 241 Warszawa 

Kontakt: tel. 22 50 44 800 (Centrala), fax 22 831 51 95 

E – mail: Sekretariat@pma.pl 

Strona internetowa: www.pma.pl 

Godziny urzędowania: pn. – pt.: 8.00 – 16.00 

NIP: 526 03 07 867 

REGON: 016289146 

RIK (Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego): 22/99 

 

 

Rozdział 2 

Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej zwanej „ustawą Pzp”. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający przewiduje, że w trakcie postępowania może najpierw dokonać oceny ofert, 

a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 aa 

ustawy Pzp – PROCEDURA ODWRÓCONA. 

 

 

Rozdział 3 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie”. Zadanie 

realizowane jest na podstawie umowy dotacyjnej z Województwem Mazowieckim nr 

97/UMWM/04/2019/NW-I-I/D. Zadanie obejmuje rozbiórkę jednego z budynków 

magazynowo – technicznego znajdującego się na działce należącej do Państwowego 
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Muzeum Archeologicznego, wybudowanie nowego budynku magazynowego z wewnętrznym 

podziałem na zbiory archeologiczne i materiały do konserwacji drewna archeologicznego 

oraz dostawę regałów archiwalnych z podręcznym sprzętem gaśniczym. 

2. Realizacja zadania, o jakim mowa w pkt 1 zaplanowana została na lata 2019 – 2020.  

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem jest podany w dokumentacji 

projektowej, budowlano – wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, stanowiącymi Załącznik nr 1 do siwz.  

4. Szczegółowe warunki i sposób wykonania zostały określone we wzorze Umowy 

stanowiącej Załącznik nr 4 do siwz. 

5. Podstawową dokumentację projektowo - techniczną przedsięwzięcia stanowią: 

a) Projekt budowlany pawilonu magazynowego na zbiory archeologiczne  

b)  Projekt wykonawczy  

d) Przedmiary robót 

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w tym specyfikacja techniczna 

wyposażenia. 

6. Przedmiary zamieszczone wraz z dokumentacją załączono pomocniczo. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót a dokumentacją projektową przyjmuje się za 

wiążącą dokumentację projektową. Elementy robót nie ujęte w kosztorysie ofertowym lub nie 

wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, zamawiający uzna za 

wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. 

Wyżej wymienione dotyczy również robót nieujętych, a  wynikających wprost z dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i siwz. 

7. Podstawowe decyzje administracyjne dotyczące przedsięwzięcia: 

Lp. Data wydania Numer decyzji Organ wydający Przedmiot 

1. 23.07.2018 r. 234/2018 Mazowiecki 

Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 

pozwolenie na 

prowadzenie robót 

budowlanych przy 

zabytku nieruchomym 

wpisanym do rejestru 

zabytków 

2. 28.09.2018 r. 5.2018 Wójt Gminy Rybno o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu 

publicznego 

3. 5.10.2018 r. 696.2018 Starosta Sochaczewski zatwierdzenie projektu 

rozbiórki i udzielenie 

pozwolenia na 



rozbiórkę 

4. 28.11.2018 r. 871.2018 Starosta Sochaczewski zatwierdzenie projektu 

budowlanego i 

udzielenie pozwolenia 

na budowę 

 

Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 5 i 7 znajdują się do wglądu i pobrania na 

serwerze FTP pod następującym adresem ftp://ftp4.pma.pl. 

 

8. Główny kod CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane 

39131100-0 Regały archiwalne 

44482000-2 Urządzenia przeciwpożarowe 

 

Dodatkowy kod CPV: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45443000- 4 Roboty elewacyjne  

 

9. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga w trakcie realizacji 

zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności: roboty konstrukcyjne, roboty rozbiórkowe i 

wyburzeniowe, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe, roboty drogowe.  

10. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 9 powinno trwać 

przez cały okres konieczny do realizacji wyżej wymienionych robót, a w przypadku ustania 

stosunku pracy w ich trakcie, Wykonawca (lub Podwykonawca) obowiązany jest do 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby, na podstawie umowy o pracę. 

11. W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudniania przez 

Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 



9 lub wyjaśnień w przypadku wątpliwości w tym zakresie. Zamawiający według własnego 

wyboru może żądać od Wykonawcy następujących dokumentów: 

 

a) oświadczenia Wykonawcy (Podwykonawcy) o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

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

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

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Podwykonawcy); 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę  kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy (Podwykonawcy), o 

którym mowa w ust. 11 pkt a (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane 

dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu 

osoby fizycznej, nr PESEL, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko 

nie podlega anonimizacji.  

 

12. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w ust. 9 Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną, zgodnie z 

postanowieniami wzoru Umowy – Załącznik nr 4 do siwz. Niezłożenie przez Wykonawcę w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dokumentów lub wyjaśnień jest 

równoznaczne z niespełnianiem przez Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 9. 



13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę (Podwykonawcę) zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

14. Zamawiający na wniosek Wykonawcy umożliwi wizję lokalną w Ośrodku 

Magazynowo – Studyjnym PMA w Rybnie, w celu dokonania oględzin działki oraz 

znajdującego się magazynu przeznaczonego do rozbiórki. Pisemny wniosek należy zgłosić 

drogą elektroniczną na adres: karasiewicz@pma.pl, tel. 22 50 44 861. 

15. Ilekroć w siwz lub załącznikach wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a 

także normy – oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń i dopuszcza rozwiązanie równoważne. 

Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy 

określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą 

odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez 

Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które 

pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, 

nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w 

rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania 

właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, 

własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które 

stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w 

rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania 

identycznego(tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje 

dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość 

użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w 

żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych 

funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to 

warunków rozwiązania te są dedykowane. 

 

Rozdział 4 

Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia określony w Rozdziale 3 ust. 1 siwz zostanie zrealizowany nie później 

niż do dnia 15 października 2020 r.  Szczegółowe terminy określają Załącznik nr 4 do 

siwz – wzór Umowy. 
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Rozdział 5 

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 5 ustawy Pzp 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym dodatkowo 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

a)  (art. 24 ust. 5 pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z 

późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.); 

b) (art. 24 ust. 5 pkt 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 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. 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu.  

 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia następujących warunków udziału w 

postępowaniu: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w 

tym zakresie; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeśli wykonawca wykaże, że: 

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości  500 000, 00 zł  

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości  1 000 000, 00 zł; 

3) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony 

jeżeli: 



a) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 

jedno zamówienie, spełniające następujące wymagania: 

● zamówienie polegało na wykonaniu robót budowlanych, polegających na budowie, 

przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku, 

● wartość zamówienia wynosiła minimum 800 000, 00 zł brutto, 

 

UWAGA: Pod pojęciem „zamówienia” Zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy 

wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie 

przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut 

obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP, z dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. 

UWAGA: Pod pojęciem „budynek” zamawiający rozumie definicję zawartą w ustawie Prawo 

budowlane tj. obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował: 

I. jedną osobą pełniącą funkcje Kierownika budowy posiadającą: 

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej wraz z ważnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,  

- kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 

przy zabytku nieruchomym,  

- doświadczenie w koordynowaniu zespołem kierowników nad realizacją przynajmniej dwóch 

zamówień w tym: 

- jedno w budynku/obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, 

- jedno o wartości co najmniej  800 000, 00 zł brutto  

II. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w branży drogowej – 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności inżynierii drogowej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego  

III. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w branży sanitarnej – 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 



gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym zaświadczeniem o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego   

IV. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót w branży elektrycznej 

– posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego  

 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wskazanych funkcji pod 

warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 

poszczególnych funkcji. 

UWAGA: Zamawiający przez rejestr, do którego jest wpisany budynek/obiekt zabytkowy 

rozumie rejestr, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza równoważne rejestry 

dotyczące zabytków nieruchomych obowiązujących w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

UWAGA: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób 

uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., nr    poz. 1332 z późn. zm.). Uprawnienia budowlane (nazwy 

specjalności i ich zakresy) będą oceniane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie 

uprawnień budowlanych w chwili ich nadania.  

Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych 

(ustawa z dnia 22 grudnia 2005 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej).  

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące 

Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę 

Zamawiający przyjmie, że warunki udziału o których mowa w ust. 2 mogą spełniać tylko 

niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych 

Wykonawców były spełnione łącznie natomiast warunek udziału, o którym mowa w ust. 1 

musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.  

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

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



polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 

stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Wzór 

Zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do siwz. 

6. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

 

Rozdział 6 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

1.Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 

zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 5, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do siwz.  

2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 



3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.   

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w ust.1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu  zamieszcza informację o Podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa 

w ust.1. 

7. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta 

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

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, tj. 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. Do wezwania zostaną dołączone edytowalne wzory formularzy. 

Dokumentami/oświadczeniami są: 

 

a) wykaz robót budowlanych – wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania, podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o 

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

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

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane 

zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór 

Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do siwz; 

c) wykaz osób – skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 



doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem o 

posiadaniu uprawnień. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do siwz; 

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu – potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy; 

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. Przy czym jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może 

złożyć dokumentu Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych 

dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp ; 

h) dokumentów – potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; 

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ppkt d - f 



składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub osoba, której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby.   

10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego zamówienie było wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

11. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór Oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 8 do siwz.  

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 



przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

13. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 

Podwykonawców, składane są w oryginale. 

14. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 

które każdego z nich dotyczą. 

16. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

 

Rozdział 7 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w następujących formach: 

• pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Państwowe Muzeum 

Archeologiczne, ul. Długa 52, 00 – 241 Warszawa, Sekretariat Muzeum I p., 

• faksem na numer 22 831 51 95 

• drogą elektroniczną na adres e-mail: kjamrozik@pma.pl. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Niedopuszczalne jest przekazywanie faksem lub drogą elektroniczną: 

a) oferty, 

b) zmiany oferty, 

c) powiadomienie o wycofaniu złożonej oferty, 

mailto:kjamrozik@pma.pl
mailto:kjamrozik@pma.pl


d) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 

1 ustawy Pzp, także w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, 

e) pełnomocnictwa, także w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 

3. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią siwz pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz. 

13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

14. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może zmienić treść siwz. Dokonaną modyfikację Zamawiający  udostępnia na stronie 

internetowej. 

15. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. 

16. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 

przekazał siwz oraz umieści informacje na stronie internetowej. 

17. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

• w zakresie przedmiotu zamówienia: Bogdan Karasiewicz, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 09:00 – 15:00, tel.: 22 50 44 861, e – mail: karasiewicz@pma.pl;      

• w zakresie procedury: Karolina Jamrozik, od poniedziałku do piątku w godzinach od 

09:00 – 15:00 tel. 22 50 44 895, e – mail: kjamrozik@pma.pl. 

 

 

Rozdział 8 

Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł) 

2. Wadium może być wniesione w formach  przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Pzp, tj. w : 

a) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego: 

PKO BP Oddział 2 w Warszawie 



nr 61 1020 1026 0000 1402 0234 9850,  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

 c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielonych 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 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

 c) kwotę gwarancji, 

 d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 

wybrano:  

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy 

Pzp,  z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.”  

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert 

(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Oryginał wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt b - e należy złożyć w 

siedzibie Zamawiającego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52, 

piętro I, pok. Sekretariat, w dni powszednie w godz. 9:00-15:00 przed upływem terminu 



składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 

składania ofert), bądź załączyć do składanej oferty, (w przypadku złożenia w siedzibie 

Zamawiającego oryginału dokumentu do oferty należy załączyć kopię dowodu wniesienia 

wadium). 

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.   

7. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

 

Rozdział 9 

Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

Rozdział 10 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp, 

a jej treść musi odpowiadać treści siwz. 

2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta powinna być 

czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie, nieścieralnym 

atramentem. Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą 

elektroniczną dla czynności złożenia oferty, zmiany oferty i powiadomienia Zamawiającego o 

wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.  

3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, 

bez tłumaczenia na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 



oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawca, z 

uwzględnieniem zapisów siwz. 

4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Upoważnienie osób 

podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał 

lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa 

wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Zaleca się aby oferta była sporządzona według wzoru Formularza Ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 3 do siwz. 

7. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty 

były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się 

również, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. Całość oferty winna być 

złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

9. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

10. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: 

 

Oferta na 

 wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą  

„Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3  

w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

Znak sprawy: PMA-ZP-25-4-1-2019 

Nie otwierać przed  24 września 2019 r. do godz. 12:30 ” 

 

11. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej 

ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, 

poz. 1503 ze zm.). W takim przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty 

oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę 

przedsiębiorstwa, np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym 

napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Zamawiający nie ujawni informacji 



stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, 

jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego musi być podpisana w sposób prawnie zobowiązujący wszystkich 

występujących. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia 

do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie w formie stosownego 

oświadczenia o wprowadzeniu takich zmian musi być złożone według takich samych 

wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu, np.:  

 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą  

„Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3  

w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

Koperty oznaczone powyższym dopiskiem zostaną otwarte przy otwarciu ofert i załączone 

do oferty. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania. 

Wycofanie złożonej oferty nastąpi w wyniku złożenia pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie o 

wycofaniu należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. 

14. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania 

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

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. 

17. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 

 

 

Rozdział 11 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w 

Warszawie, ul. Długa 52, Sekretariat Muzeum – I p. w terminie do 24.09.2019 r. do godz. 

12:00. 



Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a dokładnie do Sekretariatu Muzeum. 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, Państwowe Muzeum Archeologiczne 

w Warszawie, ul. Długa 52, Sekretariat Muzeum, w terminie: 24.09.2019 r. o godz. 12:30. 

Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut 

przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie 

dowodu osobistego). 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Rozdział 12 

          Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca określa cenę całkowitą za realizację zamówienia poprzez wskazanie w 

ofercie ceny netto, kwotę należnego podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć jako wynagrodzenie 

ryczałtowe tj. obejmujące wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę (robocizna, 

wszelkie  materiały,  wyroby,  urządzenia,  armaturę,  itp., sprzęt, nadzór, koszty pośrednie 

oraz serwis gwarancyjny łącznie z przeglądami gwarancyjnymi, koszty ubezpieczeń, 

organizacji zaplecza budowy, zakup, dostawa i montaż wyposażenia Pawilonu ). Może ulec 

zmianie wyłącznie w sposób i w przypadkach wskazanych we wzorze umowy – Załącznik 

do siwz. 

 

 

Rozdział 13 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o wadze: 

Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 50 % 

Kryterium nr 2: Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

personelu Wykonawcy tj. osób określonych w Wykazie osób – waga kryterium 10 % 



Kryterium nr 3: Doświadczenie Kierownika Budowy – waga kryterium 25 % 

Kryterium nr 4: Termin wykonania zamówienia – waga kryterium 15 % 

 

2. Kryterium nr 1: Cena (C) 

Cena: 50% znaczenie (C) 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 

C=(Cn : Cb) x 100 x 50% 

C – wartość punktowa ceny brutto 

Cn – cena najniższa spośród ważnie złożonych ofert 

Cb – cena badanej oferty 

 

3. Kryterium nr 2: Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

personelu Wykonawcy tj. osób określonych w Wykazie osób (P) 

Kryterium społeczne: 10 % znaczenie (P) 

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy, który zaoferuje udział kluczowego personelu na 

podstawie umowy o pracę, na czas realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy 

spośród osób wskazanych w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 ppkt b siwz: 

1 osoba Kierownik budowy – 7 pkt  

1 osoba Kierownik robót w branży drogowej – 1 pkt  

1 osoba  Kierownik robót w branży sanitarnej – 1 pkt 

1 osoba Kierownik robót w branży elektrycznej – 1 pkt 

Łącznie w tym kryterium można osiągnąć maksymalnie 10 pkt.  

 

4. Kryterium nr 3: Doświadczenie Kierownika Budowy (D) 

Doświadczenie Kierownika Budowy – 25 % znaczenie (D) 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty jeśli kierownik budowy, o którym mowa w 

Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 ppkt b posiada doświadczenie ponad wymagane dla spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, tj. ponad wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy. Zamawiający przyzna dodatkowy punkt dla każdego następnego 

zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika budowy w budynku/obiekcie 

budowlanym wpisanym do rejestru zabytków oraz dodatkowy punkt dla każdego następnego 

zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika budowy o wartości co najmniej  

800 000, 00 zł brutto. Jeżeli dane zamówienie spełnia oba te wymagania, tj. pełnienie funkcji 

kierownika budowy w budynku/obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości co 

najmniej 800 000, 00 zł brutto Zamawiający za takie zamówienie przyzna 2 punkty. 

Maksymalnie można uzyskać 25 punktów. 

Sposób dokonania oceny wg wzoru: 



D=(Do : Dmax) x 100 x 25% 

D – liczba punktów jaką Wykonawca otrzymał w kryterium Doświadczenie Zespołu 

Wykonawcy 

Do – liczba punktów badanej oferty 

Dmax – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie 

 

5. Kryterium nr 4: Termin wykonania zamówienia (T) 

Termin wykonania zamówienia – 15 % znaczenie (T) 

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie terminu realizacji zamówienia.  

- za zaoferowanie terminu końcowego wykonania zamówienia określonego w Rozdziale 4 

siwz – 0 pkt 

- za zaoferowanie terminu końcowego wykonania zamówienia skróconego o 1 miesiąc w 

stosunku do  określonego w Rozdziale 4 siwz – 5 pkt 

- za zaoferowanie terminu końcowego wykonania zamówienia skróconego o 2 miesiąc w 

stosunku do  określonego w Rozdziale 4 siwz – 10 pkt 

- za zaoferowanie terminu końcowego wykonania zamówienia skróconego o 3 miesiąc w 

stosunku do  określonego w Rozdziale 4 siwz – 15 pkt 

Łącznie w tym kryterium można osiągnąć maksymalnie 15 pkt. 

 

6. OK- ocena końcowa 

OK= C+P+D+T 

7. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na 

to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz niniejszej siwz i zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3 a) ustawy Pzp). 

 

 



Rozdział 14 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 

w art. 94 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

6. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz 

ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). 

W przypadku, gdy umowę  podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej 

przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w 

sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze 

wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą). 

 

 

Rozdział 15 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości : 

5 % ceny całkowitej, podanej w ofercie 



5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO BP Oddział 2 w Warszawie 

nr 61 1020 1026 0000 1402 0234 9850 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczania w formach innych niż 

wymienione powyżej. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono 

wniesione tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku 

Zamawiającego – przed upływem terminu zawarcia umowy. 

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 – 5 

muszą być złożone w Sekretariacie w siedzibie Zamawiającego, Państwowe Muzeum 

Archeologiczne w Warszawie, ul. Długa 52 – najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu w dokumencie 

stanowiącym zabezpieczenie musi być zapis, iż poręczyciel/ gwarant zobowiązuje się 

bezwarunkowo tj. na pierwsze żądanie beneficjenta, do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia 

na jego rzecz w terminie do 30 dni oraz m.in. określenie kwoty poręczenia, wskazanie 

gwaranta poręczenia, wskazanie beneficjenta poręczenia, nieodwołalność poręczenia. 

12. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w protokole 

odbioru końcowego,  zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy – Załącznik nr 4 do siwz. 

Zaś 30% wniesionego zabezpieczenia Wykonawca pozostawi na poczet zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 



upływie okresu rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy – Załącznik nr 4 

do siwz. 

 

 

Rozdział 16 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 

1. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

stanowią Załącznik nr 4 do siwz. 

2. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany w treści umowy w 

zakresie określonym w postanowieniach wzoru Umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do siwz. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 

 

 

Rozdział 17 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli 

oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: określenia warunków udziału w 

postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, 

wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą 

ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 



elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu 

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

jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub 

drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień siwz wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

Odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 

zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub części. 

12. Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy 

Pzp. 

 

 

Rozdział 18 

Pozostałe informacje 

 



1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiające nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

  

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja techniczna wyposażenia, decyzje administracyjne 

dotyczące realizacji zadania  

Dokumenty znajdują się do wglądu i pobrania na serwerze FTP pod następującym adresem 

ftp://ftp4.pma.pl. 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy (wzór) 

3) Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (wzór) 

4) Załącznik nr 4 – Umowa (wzór) 

5) Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych 

zasobów (wzór) 

6) Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych (wzór) 

7) Załącznik nr 7 – Wykaz osób (wzór) 

8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

(wzór) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://ftp4.pma.pl/
ftp://ftp4.pma.pl/


Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 2 do siwz – Oświadczenie wykonawcy (wzór) 

 

 

………………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

 

Ja, niżej podpisany: 

 ______________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa Wykonawcy   ______________________________________________ 

Adres Wykonawcy  ______________________________________________ 

Tel./FAX  ______________________________________________ 

E – mail  ______________________________________________ 

Strona www  ______________________________________________ 

NIP  ______________________________________________ 

REGON  ______________________________________________ 

KRS/CEiDG ______________________________________________ 

1. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale 5 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie; 

2. oświadczam, że polegam na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Nazwa podmiotu  ______________________________________________ 

Adres podmiotu  ______________________________________________ 

NIP/REGON ______________________________________________ 

KRS/CEiDG) ______________________________________________ 

Warunki udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach 

podmiotu trzeciego ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



3. oświadczam, że w stosunku do podmiotu/ów, o których mowa w pkt 2 nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; 

4. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 – 23 ustawy Pzp;  

5. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 i 8 ustawy Pzp;  

6. oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. __________ ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę 

wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

7. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych 

podwykonawcami:  

Nazwa podwykonawcy  _________________________________________ 

Adres podwykonawcy _________________________________________ 

NIP/REGON  _________________________________________ 

KRS/CEiDG)  __________________________________________ 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 

23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 

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

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji  

 

 

 

(Miejscowość)……………………, dnia ………………………… 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 3 do siwz – Formularz ofertowy (wzór) 

 

 

 

………………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)) 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

 

Ja, niżej podpisany: 

 ______________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa Wykonawcy   ______________________________________________ 

Adres Wykonawcy  ______________________________________________ 

Tel./FAX  ______________________________________________ 

E – mail  ______________________________________________ 

Strona www  ______________________________________________ 

NIP  ______________________________________________ 

REGON  ______________________________________________ 

KRS/CEiDG)   ______________________________________________ 

 

(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać dane ww. zakresie 

dotyczące wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Załącznikach do niej; 

2) oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

Załącznikami do niej; 

3) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 



pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu; 

4) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia KRYTERIUM nr 1 CENY (C) 

 

 

Cena ryczałtowa za cały 

przedmiot zamówienia: 

Cena netto PLN VAT Cena brutto PLN 

   

 

 

Słownie cena brutto w PLN …………………………………………………………………………………… 

 

5) Oferuję w ramach KRYTERIUM nr 2 Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę personelu Wykonawcy (P) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na 

okres realizacji zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy następujących osób: 

□1 osoba Kierownik budowy – 7 pkt  

□1 osoba Kierownik robót w branży drogowej – 1 pkt 

□1 osoba Kierownik robót w branży sanitarnej – 1 pkt 

□1 osoba I Kierownik robót w branży elektrycznej – 1 pkt 

 Łącznie w tym kryterium można osiągnąć maksymalnie 10 pkt. 

 

6) Oświadczam w ramach KRYTERIUM nr 3 doświadczenie kierownika budowy (D) 

(W tym miejscu, w celu uzyskania dodatkowych punktów należy podać inne zamówienia – 

umowy, niż te które będą wskazywane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu) 

1. Imię i nazwisko: 

Nazwa zamówienia: 

Funkcja jaką pełniła osoba: 

Wartość robót budowlanych (brutto w PLN): 

Obiekt: 

Nr obiektu w rejestrze zabytków: 

2.  Imię i nazwisko: 

Nazwa zamówienia: 

Funkcja jaką pełniła osoba: 

Wartość robót budowlanych (brutto w PLN): 

Obiekt: 

Nr obiektu w rejestrze zabytków: 



3.  Imię i nazwisko: 

Nazwa zamówienia: 

Funkcja jaką pełniła osoba: 

Wartość robót budowlanych (brutto w PLN): 

Obiekt: 

Nr obiektu w rejestrze zabytków: 

4.  Imię i nazwisko: 

Nazwa zamówienia: 

Funkcja jaką pełniła osoba: 

Wartość robót budowlanych (brutto w PLN): 

Obiekt: 

Nr obiektu w rejestrze zabytków: 

 

7) Oferuję w ramach KRYTERIUM NR 4 termin wykonania zamówienia (T) 

□ termin końcowego wykonania zamówienia określony w Rozdziale 4 siwz  – 0 pkt 

□ skrócenie terminu końcowego wykonania zamówienia o 1 miesiąc w stosunku do określonego w 

Rozdziale 4 siwz – 5 pkt  

□ skrócenie terminu końcowego wykonania zamówienia o 2 miesiące w stosunku do  określonego 

w Rozdziale 4 siwz – 10 pkt 

□ skrócenie terminu końcowego wykonania zamówienia o 3 miesiące w stosunku do  określonego 

w Rozdziale 4 siwz – 15 pkt 

 

8) Akceptuję warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

Załącznikach do niej. 

9)  Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni. 

10) Oświadczam, że jestem/jesteśmy: 

□A – Mały przedsiębiorca 

□B - Średni przedsiębiorca 

□C – Inny  

 

Ad. A Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych: 

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, 

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Ad. B Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych: 

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, 



2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro  

Ad. C –Inny niż w lit. A lub B      

 

11)  Oświadczam, ze wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 

podatkowy będzie dotyczył 

______________________________________________________________ 

(nazwa i rodzaj towaru lub usługi)  

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła 

______________________________________________________________ 

(jeśli dotyczy) 

12)  Oświadczam, że polegam na zdolnościach następujących innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Nazwa podmiotu  ______________________________________________ 

Adres podmiotu  ______________________________________________ 

NIP/REGON  ______________________________________________ 

KRS/CEiDG)  ______________________________________________ 

Warunki udziału w postępowaniu, w zakresie których Wykonawca polega na zdolnościach 

podmiotu trzeciego ______________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13)  Oświadczam, że zamówienie:  

□zrealizuję/zrealizujemy sami  

□przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie: 

Nazwa podwykonawcy  _________________________________________ 

Adres podwykonawcy _________________________________________ 

NIP/REGON  _________________________________________ 

KRS/CEiDG)  _________________________________________ 

 

Zakres powierzonej podwykonawcy części zamówienia to: 

___________________________________________________________________________ 

14)  Oświadczam, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w 

dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od …...  do …... niniejsza oferta oraz 

załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na adres: 

Adres   ___________________________________________________________ 

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie oferty _________________________ 

Tel./FAX  _____________________________________________________ 



E – mail  _____________________________________________________ 

16) Oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy ….. kolejno ponumerowanych stron. 

17) Załącznikami do oferty są: 

a) __________________ 

b) __________________ 

c) __________________ 

(Miejscowość)……………………, dnia ………………………… 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 4 do siwz – Umowa (wzór) 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

NR …………………………………. 

 

zawarta w dniu ...................................... 2019 roku w Warszawie  

pomiędzy: 

Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie z siedzibą w Warszawie, z adresem przy ul. 

Długiej 52, 00-241 Warszawa, NIP 526-030-78-67 działającym na podstawie wpisu do rejestru  

instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod nr RIK 22/99,  które 

reprezentuje: 

dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor,  

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a 

………………………………………. z siedzibą w ……………………………, z adresem: 

……………………………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

.………………………………………………………………., … Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………, NIP ………………………, kapitał zakładowy w 

wysokości …………………… zł1, reprezentowaną przez: 

………………………………. 

………………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej treści umowy osobno „Stroną” i łącznie „Stronami”, 

 

  

                                                           
1 Aktualne w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 



§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, oferty Wykonawcy z Dnia 

……………………… złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 

trybie ……………………….., która stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy oraz SIWZ, 

która stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie”, 

zwane dalej „Zadaniem”, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. 

2. Zadanie obejmuje: 

1) roboty rozbiórkowe drewnianego pawilonu magazynowego Zamawiającego, znajdującego 

się w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie pod adresem: ul. Parkowa 4, 96-514 

Rybno; 

2) roboty budowlane związane z budową nowego pawilonu w Ośrodku, o którym mowa w pkt. 

1 powyżej, na potrzeby magazynów i zaplecza technicznego pracowni konserwacji drewna 

Zamawiającego (zwanego dalej „Pawilonem”), stosownie do zakresu rzeczowego 

określonego w Załączniku nr 4 do Umowy; 

3) czynności nie będące robotami budowlanymi polegające na uzyskaniu wszelkich uzgodnień, 

opinii, ekspertyz, zaświadczeń, certyfikatów, atestów, poświadczeń jakości, itp. oraz 

wszelkie inne działania, które są niezbędne do zapewnienia możliwości użytkowania 

powierzchni, której dotyczą roboty budowlane określone w pkt. 2 powyżej, zgodnie z jej 

przeznaczeniem; 

4) zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Pawilonu.  

3. Szczegółowy opis Zadania został określony w następujących dokumentach: 

1) Załączniku Nr 3 do Umowy, który określa zakresy rzeczowe Zadania realizowane w roku 

2019 oraz w roku 2020; 

2) Dokumentacji projektowej, która stanowi Załącznik Nr 4 do Umowy; 

3) Decyzji Nr 696/2018, znak: AB.6741.8.2018 wydanej w dniu 05.10.2018 r. przez Starostę 

Sochaczewskiego, która stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy; 

4) Decyzji Nr 871.2018, znak: AB.6740.876.2018, wydanej w dniu 28.11.2018 r. przez Starostę 

Sochaczewskiego, która stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy; 

5) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), która stanowi Załącznik 

Nr 7 do Umowy. 

4. Umowa, w zakresie przekraczającym kwotę 729.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia 

dziewięć tysięcy złotych) brutto z tytułu wynagrodzenia należnego za wykonanie Zadania, zostaje 

zawarta pod warunkiem zawieszającym ujęcia przez Województwo Mazowieckie w swoim 

budżecie na rok 2020 części dotacji (II transzy), którą ww. Województwo zobowiązało się 

przekazać Zamawiającemu na realizację Zadania, umową Nr 97/UMWM/04/2019/NW-I-I/D z 

dnia 25.04.2019 r.  

5. Wykonywanie Umowy w zakresie przekraczającym kwotę określoną w ust. 4 powyżej, nastąpi po 

otrzymaniu przez Wykonawcę pisma Zamawiającego z informacją o spełnieniu się warunku 

opisanego w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku, gdy warunek opisany w ust. 4 powyżej, nie wystąpi, przez Zadanie należy rozumieć 

część prac w ramach Zadania, określonych w ust. 2 powyżej, za wykonanie których  Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 729.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć 

tysięcy złotych) brutto. 

 



§ 2 

DEFINICJE 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć: projekt budowlany, projekty 

wykonawcze oraz przedmiary robót; 

2) Dniu   - należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy; 

3) Dniu roboczym – należy przez to rozumieć każdy dzień przypadający w okresie od 

poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu 

ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90); 

4) Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram rzeczowo – finansowy 

sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego; 

5) Kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.); 

6) Osobie bezrobotnej - należy przez to rozumieć osobę spełniającą przesłanki z art. 2 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.); 

7) Planie naprawczym – należy przez to rozumieć  przygotowany przez Wykonawcę i 

zatwierdzony przez Zamawiającego, plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i 

dotrzymanie daty zakończenia, obejmujący w szczególności: zaktualizowany Harmonogram, 

propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin 

wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym 

wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie 

zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji 

poszczególnych etapów robót oraz daty zakończenia;   

8) Prawie budowlanym –  należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.); 

9) Podwykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Wykonawca: 

a. zawarł umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych stanowiących 

jakąkolwiek część Zadania (Podwykonawca), 

b. zawarł umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi konieczne do wykonania 

Zadania, o wartości większej niż 50.000,00 zł, z wyłączeniem umów o wartości mniejszej 

niż 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 11 ust. 1 Umowy; 

przy czym ww. umowa zwana jest umową o podwykonawstwo i jeżeli przedmiotową umowę 

zawarł Podwykonawca robót budowlanych to podmiot, z którymi te umowy zostały zawarte 

jest dalszym Podwykonawcą, a zawarta z nim umowa jest również umową o 

podwykonawstwo; 

10) Protokół dostawy i montażu wyposażenia – należy przez to rozumieć dokument 

sporządzony w formie i okolicznościach określonych w Umowie potwierdzający wykonanie 

części Zadania obejmującej zakup, dostawę i montaż wyposażenia Pawilonu. Protokół 

dostawy i montażu wyposażenia podpisany przez Zamawiającego stanowi podstawę do 

wystawienia faktury; wzór Protokołu dostawy i montażu wyposażenia stanowi Załącznik Nr 

8 do Umowy; 

11) Protokole odbioru częściowego wykonanych robót – należy przez to rozumieć dokument  

sporządzony w formie i okolicznościach określonych w Umowie potwierdzający wykonanie 

części Zadania (odbiór częściowy) określonej w Harmonogramie. Protokół częściowy będzie 

wskazywał stan zaawansowania robót w ujęciu procentowym (wskaźnik procentowy). 



Protokół częściowy podpisany przez Zamawiającego stanowi podstawę do fakturowania 

robót; wzór Protokołu częściowego wykonanych robót stanowi Załącznik Nr 9 do Umowy; 

12) Protokole odbioru końcowego wykonanych robót – należy przez to rozumieć dokument  

sporządzony w formie i okolicznościach określonych w Umowie potwierdzający wykonanie 

Zadania i przekazanie go Zamawiającemu – po pozytywnym zakończeniu wszelkich robót w 

ramach Zadania; wzór Protokołu końcowego odbioru wykonanych robót stanowi Załącznik 

Nr 10 do Umowy; 

13) Protokole przekazania Terenu budowy – należy przez to rozumieć protokół podpisany 

przez Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzający wydanie Wykonawcy Terenu Budowy i 

przejście na niego ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia wszystkiego, co znajduje się 

na Terenie budowy; 

14) PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.); 

15) Robotach dodatkowych – należy przez to rozumieć roboty, które nie są ujęte w 

dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy; 

16) Robotach zamiennych – należy przez to rozumieć działania wprowadzające rozwiązania 

zamienne w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej, które nie 

stanowią rozszerzenia Zadania, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót, tj. w innej 

tech nologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do 

wprowadzenia; 

17) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

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

2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

18) Sile wyższej – należy przez to rozumieć: okoliczność lub zdarzenie zewnętrzne, na którego 

zaistnienie Strona powołująca się na daną okoliczność lub zdarzenie jako Siłę Wyższą nie 

miała wpływu i któremu nie mogła zapobiec lub którego nie mogła przewidzieć, działając 

przy dołożeniu należytej staranności, (przy czym w przypadku Wykonawcy należyta 

staranność oceniania jest z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej 

działalności), które uniemożliwia lub istotne ogranicza tej Stronie, w całości lub w części, 

należyte wykonywanie jej zobowiązań, a które zaistnieje po dniu podpisania Umowy. Do 

Zdarzenia Siły Wyższej zalicza się w szczególności: 

a. wojnę (niezależnie od tego czy została wypowiedziana czy też nie), w tym wojnę 

domową, inne niż wojna konflikty zbrojne, zamieszki, przewrót wojskowy, rebelię, 

powstanie, rewolucję oraz akty terrorystyczne, 

b. promieniowanie radioaktywne, spowodowane gwałtownym wyzwoleniem energii 

jądrowej lub promieniowania jonizującego w wyniku katastrofy, aktów terroru lub 

działań zbrojnych, 

c. embargo, epidemie i ich skutki, 

d. stan wyjątkowy lub stan wojny, a także powszechną mobilizację, 

e. strajki o charakterze generalnym, obejmujące całe gałęzie przemysłu, mające miejsce na 

terenie RP, jeżeli zostały ogłoszone zgodnie z przepisami prawa oraz porozumieniami 

pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników, 

f. katastrofy naturalne, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, huragan, wybuchy wulkanów. 



Zdarzeniem Siły Wyższej nie będą strajki i inne spory pracownicze dotyczące 

Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy, które nie są częścią szerszego sporu 

pracowniczego mającego istotny wpływ na innych pracowników danej branży lub ogólnie w 

RP; 

19) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i 

wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie”; 

20) Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

21) Usterce – należy przez to rozumieć każdą niezgodność z Umową wykonanych w ramach 

Zadania robót lub dostarczonej dokumentacji, niemającą cech Wady; 

22) Wadzie – należy przez to rozumieć niezgodność z Umową wykonanych w ramach Zadania 

robót lub dostarczonej dokumentacji, przejawiającą się m.in. w zmniejszeniu wartości lub 

użyteczności robót lub dokumentacji ze względu na cel w Umowie oznaczony albo 

wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia robót lub dokumentacji, jak również wada 

prawna w rozumieniu art. 556 § 2 Kodeksu Cywilnego; 

23) Warunkach atmosferycznych – należy prze to rozumieć udokumentowane przez 

Wykonawcę oraz potwierdzone przez Zamawiającego oraz osobę uprawnioną stosownym 

wpisem w dzienniku budowy, warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń lub dokonanie odbiorów; takich jak: 

powodzie, podtopienia, długotrwałe i ciągłe opady atmosferyczne (deszczu, śniegu, gradu), 

klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalia pogodowe.  

 

§ 3 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON 

1. Wykonawca [w sytuacji, gdy Wykonawcą jest konsorcjum oświadczenia i zapewnienia 

będą dotyczyć wszystkich członków konsorcjum] niniejszym oświadcza i zapewnia, że: 

1) zawarcie i wykonanie Umowy oraz dokonanie czynności w niej przewidzianych nie 

jest i nie będzie sprzeczne ze statutem/umową spółki Wykonawcy, a także nie 

sprzeciwia się i nie narusza żadnych zobowiązań wobec jakichkolwiek podmiotów 

oraz decyzji, orzeczeń lub podobnych aktów; 

2) Umowa została należycie zawarta oraz stanowi źródło ważnych i wiążących 

zobowiązań Wykonawcy, które mogą być wykonywane zgodnie z jej 

postanowieniami; 

3) według najlepszej wiedzy Wykonawcy przeciw Wykonawcy nie toczą się żadne 

postępowania ani czynności przed organami, które mogłyby wpłynąć negatywnie na 

zdolność Wykonawcy do wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, 

ani też nie ma groźby wszczęcia takich postępowań czy czynności na dzień 

podpisania Umowy; 

4) nie zawarł żadnej Umowy, w tym ugody lub porozumienia, które uniemożliwiałyby 

wykonanie Zadania; 

5) dysponuje wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, potencjałem, przygotowaniem 

oraz odpowiednią liczbą pracowników, Podwykonawców, dostawców oraz innych 

współpracowników i ekspertów niezbędnych do wykonania Zadania zgodnie z 

Umową, w szczególności w sposób oraz w terminach w niej przewidzianych; 



6) Zadanie wykona z należytą starannością, zgodnie z warunkami i obowiązkami 

określonymi w Umowie oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej i ustalonymi zwyczajami; 

7) dokonał inspekcji Terenu budowy i jego otoczenia, zidentyfikował i zapoznał się z 

uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją Zadania, zna stan 

Dokumentacji Projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich 

elementów robót oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na prawidłową realizację 

Zadania; 

8) ma pełną świadomość charakteru i zakresu Zadania oraz statusu prawnego 

nieruchomości, na której będzie realizowane Zadania jako obiektu wpisanego do 

rejestru zabytków; 

9) wszelkie materiały budowlane oraz urządzenia będą wolne od jakichkolwiek obciążeń 

w chwili podpisania protokołów odbioru, o których mowa w Umowie, jeżeli będą one 

stanowiły podstawę płatności za te materiały i urządzenia, w tym wynikających lub 

związanych z niedokonaniem przez Wykonawcę lub Podwykonawców odpowiedniej 

zapłaty za otrzymane świadczenia od Podwykonawców lub dostawców, w 

szczególności za usługi lub materiały budowlane dostarczone na podstawie Umowy. 

W przypadku, gdy materiały budowlane lub urządzenia nie są wolne od obciążeń, 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia obciążeń w drodze 

uzyskania zrzeczenia się przez uprawniony podmiot przysługujących mu praw lub w 

inny sposób; 

10) ma świadomość, iż Zadanie jest finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego (na podstawie zawartej w tym celu umowy  pomiędzy 

Zamawiającym a Województwem Mazowieckim) i w trakcie jego realizacji 

przedstawiciele Województwa Mazowieckiego mają prawo do kontroli i wizytacji 

Zadania. 

2. Zamawiający niniejszym oświadcza i zapewnia, iż:  

1) Umowa została należycie zawarta oraz stanowi źródło ważnych i wiążących 

zobowiązań Zamawiającego, które mogą być wykonywane zgodnie z jej 

postanowieniami; 

2) zawarcie i wykonanie Umowy oraz dokonanie czynności w niej przewidzianych nie 

jest i nie będzie sprzeczne ze statutem Zamawiającego, a także nie sprzeciwia się i 

nie narusza żadnych zobowiązań wobec jakichkolwiek podmiotów oraz decyzji, 

orzeczeń lub podobnych aktów; 

3) będzie wykonywać z należytą starannością uprawnienia i obowiązki Zamawiającego 

wynikające z Umowy. 

 

§ 4 

ZASADY WYKONYWANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji Zadania oraz zakupić i zamontować w 

Pawilonie wyposażenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w 

przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Zadania zgodnie z projektem budowlanym. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do czynnego udziału 

w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Zadania oraz spełnienia wszelkich wymogów 

procesu inwestycyjnego określonego właściwymi przepisami. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma uprawnień do składania w imieniu Zamawiającego 

oświadczeń woli powodujących bezpośrednio powstanie, zmianę lub uchylenie zobowiązań 

umownych, w tym zwłaszcza nie ma uprawnień do zmiany warunków Umowy lub do 

zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania umownego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego 

działalności w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie na normalnym poziomie i oświadcza, 

iż Harmonogram będzie uwzględniał tę okoliczność, a tym samym prowadzenie przez 

Zamawiającego działalności na ww. terenie nie może stanowić podstawy jakichkolwiek zmian 

postanowień Umowy, w tym w szczególności do przesunięcia terminów realizacji Zadania 

określonych w Umowie. 

6. Zamawiającemu lub osobom przez niego upoważnionym oraz przedstawicielom 

Województwa Mazowieckiego przysługuje na każdym etapie realizacji Zadania prawo 

przeprowadzania kontroli lub wizytowania robót oraz zapoznawania się z ich postępem i 

jakością. 

7. Zamawiający nie odpowiada za mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie budowy. 

8. Wykonawca od chwili przejęcia Terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za szkody 

wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – sąsiednim, w związku z prowadzonymi 

robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich. 

9. Realizacja Zadania w zakresie w jakim obejmuje wykonywanie robót budowlanych 

objęta jest nadzorem archeologicznym, który będzie sprawowany przez Zamawiającego, 

na jego koszt. W celu sprawowania przez Zamawiającego nadzoru archeologicznego, 

Wykonawca zobowiązuje się umożliwić pracownikom Zamawiającego dostęp do terenu 

prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonania na nim niezbędnych 

czynności w celu sporządzenia dokumentacji archeologicznej.   

10. Jeżeli w okresie po przekazaniu Wykonawcy Terenu budowy będzie niezbędne 

prowadzenie na jego obszarze badań archeologicznych w formie badań 

wykopaliskowych, to będą one prowadzone przez Zamawiającego, na jego koszt. W celu 

prowadzenia przedmiotowych badań i na czas ich trwania, obszar prowadzenia badań 

zostanie protokolarnie wydzielony przez Strony z Terenu budowy. O terminie 

prowadzenia badań Zamawiający powiadomi Wykonawcę, co najmniej na 2 tygodnie 

przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Po zakończeniu prowadzenia przez 

Zamawiającego badań, obszar tych badań zostanie przez Strony protokolarnie włączony 

do Terenu budowy. 

11. Wszelkie materiały, wyroby, urządzenia, armatura, itp., konieczne do wykonania Zadania, 

dostarczy Wykonawca. 

12. Wykonawca wykona Zadanie, w tym w zakresie zakupu i zamontowania wyposażenia 

Pawilonu, z materiałów nowych – nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 

2018 r. i niemontowanych przed dniem ich wykorzystania na potrzeby wykonania 

Zadania oraz wolnych od jakichkolwiek obciążeń w chwili podpisania protokołu odbioru 

końcowego wykonanych robót budowlanych lub protokołu inwentaryzacyjnego, o 

którym mowa w § 18 Umowy, w tym wynikających lub związanych z niedokonaniem 

przez Wykonawcę odpowiedniej zapłaty za otrzymane świadczenia od dostawców. 



13. Materiały, które zostaną zastosowane do wykonania Zadania, w tym w zakresie zakupu i 

zamontowania wyposażenia Pawilonu, powinny odpowiadać ściśle, co do jakości 

wymogom wyrobów określonych przez Zamawiającego, muszą posiadać stosowne atesty 

i aprobaty techniczne. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania 

dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały pod rygorem odmowy 

dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca  obowiązany jest do wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji materiałów 

z demontażu lub rozbiórki, z zastrzeżeniem przedmiotów o znaczeniu historycznym lub 

archeologicznym. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót 

były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Koszt 

ich transportu i zmagazynowania/utylizacji ponosi Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu 

wykonania powyżej opisanych czynności, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego określonym. 

15. Wykonawca jest wytwórcą odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) i zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów tej ustawy. Wykonawca, każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego, przedłoży kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność 

w zakresie transportu, recyklingu/odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 

niebezpiecznych. 

16. Zgodnie z art. 5 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wykonawca odpowiada za 

utrzymanie czystości i porządku na Terenie budowy, w szczególności poprzez wyposażenie 

Terenu budowy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz wnoszenie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie deklaracji złożonej przez 

Wykonawcę zgodnie z art. 6m ww. ustawy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia 

przez Wykonawcę przepisów regulujących gospodarkę odpadami lub utrzymanie czystości i 

porządku w gminach. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zapisów w Dzienniku budowy. Zapisy 

w Dzienniku budowy muszą zawierać dane o prowadzonych robotach, zgłoszenia do odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, jak i ostatecznych, zapisy wymagane 

postanowieniami Prawa budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik 

budowy należy przechowywać na budowie i okazywać podmiotom, o którym mowa w ust. 7 

powyżej, na każde ich żądanie. 

19. W przypadku, gdy jednocześnie w tym samym miejscu będą wykonywać pracę pracownicy 

zatrudnieni przez różnych pracodawców (Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego 

Podwykonawcę), Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu; 

2) ustalenia zasad współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, 



a ponadto Wykonawca zapewni, że ww. pracodawcy będą współpracować ze sobą oraz 

informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie 

zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 

20. Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń 

określonych w Umowie nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy. 

21. Jeżeli na skutek błędów czy zaniedbań Wykonawcy, powstanie konieczność wykonania Robót 

dodatkowych zostaną one wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w 

terminach wynikających z Umowy.  

22. Ilekroć Umowa stanowi, iż dana Strona zobowiązana jest do wykonania określonych czynności 

lub osiągnięcia określonych rezultatów lub zapewnia prawdziwość i kompletność określonych 

oświadczeń, rozumie się przez to, iż Strona ta ponosi odpowiedzialność za niewykonanie 

zobowiązania, nieosiągnięcie określonych rezultatów lub nieprawdziwość bądź niekompletność 

złożonych oświadczeń.  

8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych powstałych w trakcie wykonywania Umowy i 

realizacji Zadania, dotyczących w szczególności treści Umowy, rodzaju i zakresu prac 

określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego lub Wykonawcy 

obowiązywać będzie następująca kolejność ważności dokumentów: 

1) Umowa; 

2) projekt budowlany; 

3) projekty wykonawcze; 

4) STWiORB; 

5) Przedmiar; 

6) SIWZ (w zakresie nie ujętym powyżej); 

7) oferta Wykonawcy; 

8) Harmonogram; 

9) inne dokumenty stanowiące część Umowy. 

9. Jeżeli któryś z warunków lub postanowień Umowy lub ich zastosowanie w stosunku do dowolnej 

osoby lub okoliczności będzie w jakimkolwiek zakresie nieważne lub niewykonalne, nieważność 

lub niewykonalność takiego warunku lub postanowienia nie będzie miała wpływu na pozostałą 

część Umowy, która będzie ważna i wykonalna w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami 

prawa. W przypadku takiej nieważności lub niewykonalności Strony podejmą negocjacje w dobrej 

wierze w celu dokonania takich zmian lub modyfikacji Umowy, aby Strony znalazły się w tej 

samej sytuacji (lub maksymalnie zbliżonej do niej, biorąc pod uwagę okoliczności), w której 

znajdowałyby się one, gdyby warunek lub postanowienie nie zostały uznane za nieważne lub 

niewykonalne. Postanowienie, którego zmiana lub modyfikacja nie jest możliwa traktuje się jako 

nieobowiązujące.  

10. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 

języku polskim. 

11. Bieg i upływ terminów występujący w Umowie określane są zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego. 

12. W przypadku, gdy w sytuacji opisanej w § 1 ust. 4-6 Umowy, wykonanie Umowy będzie 

obejmować część prac określonych w § 1 ust. 2 Umowy, z tytułu wykonania których Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości 729.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć 

tysięcy złotych) brutto, postanowienia Umowy dotyczące odbioru końcowego stosuje się 

odpowiednio do odbioru przedmiotowej części prac. 



§ 5 

TERMINY REALIZACJI 

1. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. 

2. Zakresy rzeczowe Zadania realizowane w poszczególnych latach określa Załącznik nr 4 

do Umowy. 

3. Strony ustalają następujące terminy realizacji Zadania: 

1) termin rozpoczęcia Zadania ustala się na 7 Dni od protokolarnego przekazania 

Wykonawcy Terenu budowy; 

2) termin zakończenia zakresu rzeczowego Zadania w roku 2019, określonego w 

Harmonogramie, ustala się nie później niż na dzień 25.11.2019 r.; 

3) termin zakończenia zakresu rzeczowego Zadania w roku 2020, określonego w 

Harmonogramie, będący jednocześnie terminem zakończenia Zadania, ustala się nie 

później niż na dzień 15.10.2020 r. 

4. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, uważa się za zachowany, jeżeli przed 

jego upływem Wykonawca zgłosił gotowość do obioru wszystkich robót, dla których 

termin został zastrzeżony, i jeżeli nie wystąpiły okoliczności opisane w § 10 ust. 7 lub 8 

Umowy. 

5. Termin o którym mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej, uważa się za zachowany, jeśli w tym 

terminie nastąpi podpisanie Protokołu końcowego wykonanych robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 Dni od Dnia zawarcia Umowy do 

sporządzenia Harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu. Projekt 

Harmonogramu uwzględniać ma co najmniej poniższe elementy: 

1) przygotowanie Terenu budowy, 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia zakresów rzeczowych w poszczególnych latach, określone w 

ust. 3 pkt 1-3 powyżej; 

3) wynagrodzenie należne Wykonawcy do wypłaty w roku 2019 nie przekroczy kwoty 

729.000,00 zł brutto; 

4) szczegółowe terminy wykonania elementów Umowy w ramach zakresów rzeczowych w 

poszczególnych latach realizacji Zadania określonych w Załączniku Nr 4 do Umowy - ze 

wskazaniem zakresów rzeczowych prac do wykonania oraz terminów milowych, których będą 

dotyczyć odbiory częściowe; 

5) termin zakończenia Zadania, określony w ust. 3 pkt 3 powyżej; 

6) ostatnia część wynagrodzenia zostanie określona na kwotę odpowiadającą 10% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

7. Zamawiający w terminie 7 Dni roboczych od Dnia otrzymania projektu Harmonogramu 

zatwierdzi projekt Harmonogramu lub wniesie do niego uwagi. Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 3 Dni roboczych uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedłożyć zmodyfikowany 

projekt Harmonogramu do zatwierdzenia Zamawiającemu na zasadach określonych w zdaniu 

pierwszym. Dwukrotne nieuwzględnienie uwag Zamawiającego lub - w przypadku powtórnego 

wniesienia uwag - opóźnienie w przedłożeniu zmodyfikowanego projektu Harmonogramu 

trwające dłużej niż 3 Dni robocze – uprawniana  Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 Dni od powzięcia informacji o zaistnieniu jednej z ww. okoliczności.  

8. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich możliwych 

zagrożeniach w dotrzymaniu terminów w stosunku do ustalonego Harmonogramu. 

9. Zmiana terminów szczegółowych określonych Harmonogramem możliwa jest w sytuacji, gdy: 



1) nastąpi przerwanie wykonania robót na skutek wydania decyzji przez organy administracji 

publicznej, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

2) nastąpi zmiana przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób 

prowadzenia robót; 

3) nastąpi wydłużenie terminów odbiorów z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności; 

4) nastąpi odkrycie na terenie prowadzonych robót przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 

lub historycznym; 

5) nastąpi opóźnienie lub przerwanie wykonania robót na skutek Warunków atmosferycznych 

lub Siły Wyższej.  

10. Zmiana terminów szczegółowych określonych Harmonogramem, w sytuacjach opisanych w ust. 

9 powyżej, jeżeli nie skutkuje zmianą któregokolwiek z terminów określonych w ust. 3 powyżej 

lub zmianą wartości Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w trybie 

akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować Zamawiającego o terminach pojedynczych 

dostaw materiałów lub innych elementów wykorzystywanych do realizacji Zadania, których 

wartość wynosi więcej niż 10 % kwoty określonej w § 11 ust. 1 Umowy. 

12. Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego 

zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia zakresu 

rzeczowego Zadania w poszczególnych latach jego realizacji, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego i niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni, przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

 

§ 6  

PERSONEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierowników robót i prac w osobach: 

1) Kierownik budowy - …………………………………. - nr uprawnień: …………………. 

(uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi oraz pozostałe wymagania określone w SIWZ), telefon: 

………………, e-mail: ……………………..…………….; 

2) Kierownik robót w branży drogowej: ………………………………. (spełniający wymagania 

określone w SIWZ),  telefon: ……………………………, e-mail: ……………………..……... 

3) Kierownik robót branży sanitarnej:  ………………………… (spełniający wymagania 

określone w SIWZ),  telefon: ……………………………, e-mail: 

……………………..…………….; 

4) Kierownik robót w branży elektrycznej: ……………………………….. (spełniający 

wymagania określone w SIWZ),  telefon: ……………………………, e-mail: 

……………………..……………..2 

2. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 powyżej, są możliwe jedynie za pisemną zgodą 

Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej 

przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności (np. długotrwała choroba, długotrwała 

niezdolność do pracy). Nowa osoba musi spełniać warunki określone w SIWZ a także 

                                                           
2 Zapis do uzupełnienia, w tym o dodatkowe osoby wskazane przez Wykonawcę, w zależności od 
treści złożonej oferty 



legitymować się, co najmniej takim samym doświadczeniem w realizowanych projektach oraz 

doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje swoje 

obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany na pisemny 

wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie, posiadającej co najmniej 

kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określonej w SIWZ. Jeżeli  Zamawiający nie 

zatwierdzi kandydata Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania 

zatwierdzenia Zamawiającego. 

4. Zamawiający ustanawia na swój koszt i odpowiedzialność inspektora nadzoru inwestorskiego i 

konserwatorskiego w osobie ………….3 oraz inspektora nadzoru archeologicznego w osobie 

………………4 

5. Zamawiający wymaga, aby podczas realizacji Zadania Wykonawca lub Podwykonawca 

zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące: roboty konstrukcyjne, roboty 

rozbiórkowe, roboty wyburzeniowe, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe i roboty 

drogowe. 

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, powinno 

trwać przez cały okres obowiązywania Umowy, a w przypadku ustania stosunku pracy w trakcie 

trwania Umowy, Wykonawca (lub Podwykonawca) obowiązany jest do zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby, na podstawie umowy o pracę. 

7. W trakcie realizacji Zadania, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 Dni roboczych, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedłożenia dokumentów potwierdzających fakt zatrudniania przez Wykonawcę (lub 

Podwykonawcę) na podstawie umów o pracę osób, o których mowa w ust. 5 powyżej, lub 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości w tym zakresie. 

8. Zamawiający według własnego wyboru może żądać od Wykonawcy następujących 

dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej: 

1) oświadczenia Wykonawcy (Podwykonawcy) o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

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

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

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy (Podwykonawcy); 

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

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie obowiązywania Umowy 

czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy (Podwykonawcy), o którym mowa w 

pkt. 1 powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są 

niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia, np. w zakresie adresu osoby fizycznej, nr 

PESEL, wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

                                                           
3 Zapis do uzupełnienia po wyborze oferty. 
4 Zapis do uzupełnienia po wyborze oferty. 
 



takie jak: data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

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

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega 

anonimizacji.  

9. Strony zgodnie potwierdzają, iż niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 7 i 8 

powyżej, jest równoznaczne z niespełnianiem przez Wykonawcę (Podwykonawcę) wymogu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 5 powyżej. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

11. Do obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru inwestorskiego wyznaczonych przez 

Zamawiającego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji Zadania z postanowieniami Umowy; 

2) prawo wglądu do wszystkich elementów dostarczonych przez Wykonawcę; 

3) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz zgłaszanie Usterek i Wad oraz 

potwierdzanie ich usunięcia w toku realizacji Zadania, przede wszystkim stosownymi 

wpisami do dziennika budowy, a także kontrolowanie rozliczeń Zadania; 

4) podejmowanie decyzji o odkryciu wykonanych robót budowlanych, o ile zaistnieje  

podejrzenie wadliwego ich wykonania. W przypadku, gdy po odkryciu tych robót okaże 

się, że nie zostały one wadliwie wykonane, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego 

zwrot kosztów poniesionych w związku z odkryciem powyższych robót budowlanych; 

5) udział w próbach, badaniach i testach – jeżeli będą one przeprowadzane przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Zadania; 

6) nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prób, badań i testów, o ile potrzeba 

ich wykonania wynika z obowiązujących przepisów, norm techniczno-budowlanych lub 

Umowy; 

7) nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych prób, badań i opinii w 

celu stwierdzenia prawidłowego wykonywania Zadania lub jego części, w przypadku 

uzasadnionych podejrzeń, iż Zadanie lub jego część jest nieprawidłowo (wadliwie) 

wykonywane. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego zwrot kosztów poniesionych 

w związku z tymi próbami, badaniami i testami, gdy w wyniku tych prób, badań i 

testów zostanie stwierdzone, iż Zadanie lub dana jego część została wykonana 

prawidłowo albo jest prawidłowo wykonywana; 

8) żądanie od Wykonawcy usunięcia Wad bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych prac i robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi 

bądź mienia albo spowodować niezgodność z Umową. 



12. Ze  strony  Zamawiającego,  jako  osoby  upoważnione  do  kontaktów  w  sprawie  realizacji 

Umowy wyznacza się: 

1) p………………………………………. – …………………………………., telefon: 

………………………..…………, e-mail: ……………………………………………. - w 

zakresie ……………………………………………………….; 

2) p………………………………….. – ………………………………….………., telefon: 

……………………..…………, e-mail: ……………………………………………..….. - w 

zakresie ………………………..…………………………..;  

3) p…………………………………. – ………………………………………….., telefon 

………………………………, e-mail: …………………………………………………  - w 

zakresie spraw ubezpieczeniowych. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie Zadania zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki 

budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami Umowy, jak również wskazówkami i 

zaleceniami projektantów i inspektorów nadzoru, 

2) dopełnienie wszelkich formalności, powiadomienie właściwych organów administracji, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz uiszczenie wszelkich należności 

publicznych (podatkowych, skarbowych) oraz należności z tytułu ubezpieczeń społecznych, 

związanych z zatrudnianiem personelu Wykonawcy wykonującego Zadanie na jego rzecz; 

3) po przejęciu Terenu budowy: 

a. zabezpieczenie i oznakowanie Teren budowy oraz dbanie o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez czas wykonywania robót, 

b. zabezpieczenie odpowiednie zaplecza budowy. W przypadku, gdyby z uwagi na 

obiektywne okoliczności nie było możliwe umiejscowienie zaplecza budowy na terenie 

nieruchomości, na której prowadzone mają być roboty budowlane, Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić, we własnym zakresie, odpowiednie zaplecze budowy. Wszystkie 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca, 

c. zabezpieczenie i ochrona mienia znajdującego się na przekazanym mu Terenie budowy i 

zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 

d. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wejścia na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

e. prowadzenie prac w sposób niezakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów i 

terenów sąsiednich, 

f. zachowanie należytej staranności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów 

już wykonanych i na bieżąco zabezpieczanie wykonanych robót w sposób 

uniemożliwiający zniszczenie ich efektów, 

g. usuwanie zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń tymczasowych, 

oraz zapewnienie, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający Teren budowy nie 

spowoduje zanieczyszczeń poza jego Terenem, 

h. zabezpieczenie Podwykonawcy dostępu do mediów i dozór zaplecza (Podwykonawca 

zabezpieczy we własnym zakresie zaplecze dla swoich potrzeb), 



i. utrzymywanie w należytym porządku przekazany Teren Budowy oraz tereny przyległe, a 

po zakończeniu  robót zlikwidowanie placu budowy, uporządkowanie Teren Budowy 

wraz z terenem przyległym, a tam gdzie jest to wymagane przywrócenie terenu do jego 

stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania 

Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, 

j. wykonywanie poleceń nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, 

k. wykonywanie wszelkich innych działań niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, 

4) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub 

urządzenia, przed jego użyciem lub zamówieniem, w tym na co najmniej na 14 Dni przed 

zamówieniem dokumentacji technicznej dla wszystkich proponowanych przez siebie 

systemów i urządzeń wraz z zestawieniem parametrów technicznych, potwierdzających, że 

dla proponowanych urządzeń i systemów są one nie gorsze niż wymagane w Dokumentacji 

projektowej; 

5) dostarczenie Zamawiającemu, przed odbiorem Zadania, kompletnej dokumentacji 

potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

materiałów zastosowanych przez Wykonawcę; 

6) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych Umową, 

7) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy; 

8) wyposażenie pracowników i  Podwykonawców  w imienne karty dostępu umożliwiające 

identyfikację osób wchodzących i wychodzących z Terenu budowy,  

9) przeprowadzanie obmiaru robót; 

10) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego; 

11) wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań; 

12) egzekwowanie zobowiązań Podwykonawców i dalszych Podwykonawców; 

13) na każde żądanie okazanie w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z normą lub aprobatą 

techniczną. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych 

materiałów, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i 

ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy 

musi uzyskać pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążają 

Wykonawcę; 

14) umożliwienie wstępu na Teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, pracownikom 

Zamawiającego lub osobom wskazanym przez Zamawiającego, w tym przedstawicielom 

Województwa Mazowieckiego oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie informacji; 

15) opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie 

elektronicznej w formacie edytowalnym i w formacie nieedytowalnym. Dokumentacja 

powykonawcza zawierać ma także Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego wybudowanego 

pawilonu, schemat rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru oraz matrycy sterowań instalacji ppoż., 

instrukcje, oznakowanie i procedur ppoż. oraz bhp i innych materiałów niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania, instrukcję użytkowania obiektu; 

16) zawiadamianie Zamawiającego o terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 Umowy; 

17) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za 

wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 



18) skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego i przekazanie ich Zamawiającemu, 

najpóźniej 14 Dni przed umownym terminem zakończenia robót (Zadania); 

19) branie udziału w odbiorach, odbiorach końcowych oraz w spotkaniach i naradach 

zwoływanych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, a także w przeglądach 

gwarancyjnych; 

20) przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze Zadania, gwarancji producentów na wbudowane 

materiały, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy; 

21) przekazanie Zamawiającemu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 

zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

22) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na 

koszt Wykonawcy; 

23) inne wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz postanowień Umowy. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 powyżej, nie ma charakteru zupełnego, nie 

wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z Umowy i nie może stanowić 

podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności niewymienionych wprost w 

Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania Zadania. 

3. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy, w momencie jego przekazania Zamawiającemu, nie 

odpowiada warunkom określonym w ust. 1 pkt 3 lit. i powyżej, Zamawiający ma prawo polecić 

Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku 

niewykonania zaleceń Wykonawcy, pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu na ich 

wykonanie, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 

należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

4. Wykonawca zobowiązany jest także: 

1) do sporządzenia projektu zagospodarowania zaplecza i Terenu budowy w terminie 7 Dni od 

Dnia zawarcia Umowy oraz plan organizacji robót w terminie 14 Dni od Dnia zawarcia 

Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia warunków BHP przy realizacji 

robót. Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentów w terminie 7 Dni. Wykonawca 

zobowiązany jest je uwzględnić i przedstawić ponownie dokumenty do akceptacji; 

2) do sporządzenia informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w terminie 14 Dni 

od Dnia zawarcia Umowy. Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentu w terminie 7 Dni. 

Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przedstawić ponownie dokument do akceptacji; 

3) do wykonania operatów geodezyjnych powykonawczych i uzbrojenia zewnętrznego; 

4)  do przygotowania i zgłoszenia do odbioru urządzeń, dla których wymagane są odbiory 

jednostek zewnętrznych, w tym Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i 

nadzorowaniem Zadania, a w szczególności: 

a. protokolarne przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na Teren budowy w terminie 3 Dni 

roboczych od daty zawarcia Umowy,  

b. zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez cały okres realizacji Zadania; 



2) dokonanie odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych i odbioru końcowego lub 

odmowa dokonania odbioru – w terminach określonych w Umowie, przy czym osiągnięcie 

gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do 

Dziennika budowy; 

3) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, w tym konserwatorskiego oraz 

archeologicznego przez cały okres realizacji robót budowlanych; 

4) zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy; 

5) zapewnienia dostępu Wykonawcy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; 

6) zapewnienia Wykonawcy odpłatnego dostępu do mediów: w szczególności do wody na 

potrzeby socjalno-bytowe i na potrzeby wykonania Zadania oraz możliwości korzystania z 

energii elektrycznej. Zasady korzystania z ww. mediów zostaną określone w Protokole 

przekazania Terenu  Budowy; 

7) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Zadania, z którymi zwróci się do niego 

Wykonawca. 

 

§ 9 

PODWYKONAWSTWO 

1. Z udziałem Podwykonawców wykonywana będzie część Zadania obejmująca5: 

1) ……………………….. 

2) ……………………….. 

3) ………………………… 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy oraz 

dalszego Podwykonawcy, w tym za szkody wyrządzone przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę Zamawiającemu lub osobom trzecim, bez względu na brak 

swojej winy, w tym winy w wyborze lub w nadzorze, oraz powierzenie wykonania prac 

osobom, które zawodowo trudnią się wykonywaniem takich czynności. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, którą zamierza 

zawrzeć, a której przedmiotem są roboty budowlane wykonywane w ramach Zadania, na 

co najmniej 14 Dni przed planowanym terminem zawarcia umowy o podwykonawstwo, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 Dni od Dnia przedstawienia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie zgłosi do niej w formie pisemnej 

zastrzeżeń, co do zgodności projektu umowy z postanowieniami Umowy, w tym w 

zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  zobowiązuje się zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem, na który Zamawiający wraził 

zgodę zgodnie z ust. 4 powyżej. 

                                                           
5 Zapis do uzupełnienia stosownie do treści złożonej oferty, w której Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy 



6. Umowa, o której mowa w ust. 3 powyżej, musi być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3 powyżej, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 Dni od Dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 Dni od przedstawienia mu kopii umowy o 

podwykonawstwo, ma prawo zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do przedmiotowej 

umowy, z powodu niezgodności jej postanowień z postanowieniami Umowy. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 14 Dni od Dnia jej przedstawienia, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 Dni 

od Dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 12 pkt 1 poniżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo pod rygorem 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 1 pkt 7 

Umowy. 

11. Umowa, o której mowa w ust. 9 powyżej, musi być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, że: 

1) 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, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą; 

3) wykonanie umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej; 

4) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

5) Podwykonawca robót budowlanych nie może dokonać cesji wierzytelności ani 

przeniesienia na osobę trzecią żadnych obowiązków wynikających z umowy 



zawartej z Wykonawcą, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego i Wykonawcy; 

6) dalszy Podwykonawca robót Budowlanych nie może korzystać z usług kolejnych, 

dalszych podwykonawców bez zgody Zamawiającego; 

7) okres odpowiedzialności Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za Wady w 

ramach rękojmi lub gwarancji jakości jest nie krótszy od okresu odpowiedzialności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

8) Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) ma obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w § 6 ust. 4  Umowy, w 

przypadku, gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje wykonanie 

przedmiotowych prac; 

9) Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) ma obowiązek dostarczenia 

Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumentów określonych w § 6 ust. 7 

Umowy w sytuacji, gdy umowa o podwykonawstwo obejmuje wykonanie prac 

określonych w § 6 ust. 4 Umowy; 

10) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wymagają akceptacji Zamawiającego na 

zasadach określonych w Umowie; 

11) Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) ma obowiązek dostarczenia 

Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), 

których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9 powyżej; 

12) w przypadku nieprawidłowości związanych z wymagalnymi płatnościami należnymi 

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) robót budowlanych od Wykonawcy 

(Podwykonawcy), Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) powinien niezwłocznie, 

w terminie 3 (trzech) Dni poinformować o tym na piśmie Zamawiającego, przez co 

należy rozumieć wysłanie w tym terminie listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru na adres siedziby Zamawiającego wskazany w preambule Umowy. 

13. Umowa o podwykonawstwo powinna również zawierać dane osób wyznaczonych przez 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) do kontaktów z nim oraz dane umożliwiające 

komunikację z nimi, jak również obowiązek informowania Wykonawcy o zmianie 

danych w tym zakresie. 

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

15. Wymogi, o których mowa w ust. 4 – 13 powyżej, stosuje się odpowiednio do projektu 

zmiany umowy o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

16. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy/ów, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu 

wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca/y 



samodzielnie spełnia/ją  warunki  udziału  w postępowaniu,  o których  mowa  w  art.  22  

ust.  1b  PZP, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, w którym został wybrany Wykonawca. 

17. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy (zamówienia publicznego) zamierza 

powierzyć Podwykonawcy, wykonanie części Umowy (zamówienia publicznego), 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego Podwykonawcy, określone w SIWZ. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, lub gdy Wykonawca nie przedstawi oświadczenia lub dokumentów, o 

których mowa w ust. 17 powyżej, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy 

Podwykonawcy. 

19. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie oświadczają, iż 

postanowienia ust. 16 i 17 powyżej,  stosuje się odpowiednio wobec dalszych 

Podwykonawców. 

20. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Umowy, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.  

21. Zamawiający może ponadto zażądać od Wykonawcy niezwłocznego zaprzestania 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Umowy lub usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

22. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie danych Podwykonawcy lub osób do 

kontaktów z nimi w stosunku do danych wynikających z umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niezwłocznie aktualne dane. Wykonawca 

przekazuje również Zamawiającemu informacje  na temat nowego Podwykonawcy, 

któremu w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług.  

 

§ 10 

ODBIORY W RAMACH ZADANIA 

1. Odbiory  wykonanych w ramach Zadania robót zanikających i ulegających zakryciu będą 

się odbywać na następujących zasadach: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu (przez wpis do Dziennika budowy) 

do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu – z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni 

przed wykonaniem takich robót; 

2) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający, po wykonaniu 

dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do Dziennika budowy, w terminie nie dłuższym 

niż 4 Dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę; 



3) potwierdzeniem dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu jest podpisany 

bez zastrzeżeń Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpis do 

Dziennika budowy; 

4) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1 powyżej, 

zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie 

przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża  Wykonawcę. 

2. Odbiory wykonanych w ramach Zadania pozostałych robót budowlanych będą 

dokonywane częściowe - na potrzeby wypłaty wynagrodzenia – na następujących zasadach: 

1) zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z Harmonogramu; 

2) Wykonawca każdorazowo zgłosi gotowość do odbioru częściowego wpisem do Dziennika 

budowy; 

3) dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne 

dokumenty, a w szczególności: 

a. świadectwa jakości; 

b. certyfikaty na wbudowane materiały armaturę i urządzenia; 

c. świadectwa wykonanych prób, badań lub sprawdzeń; 

d. atesty dotyczące odbieranego elementu robót; 

e. protokoły techniczne odbioru robót branżowych; 

f. inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru częściowego. 

3. Zamawiający obowiązany jest dokonać odbioru częściowego lub odmówić odbioru - w terminie 

7 Dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4. Odbiór wyposażenia Pawilonu następuje po jego dostarczeniu i montażu przez Wykonawcę, 

przy czym z czynności odbioru zostanie sporządzony Protokół dostawy i montażu wyposażenia. 

5. Jeśli w trakcie czynności odbioru wyposażenia Pawilonu zostanie stwierdzone, że jest ono 

niezgodna z Umową, niekompletne lub nie nadaje się do korzystania zgodnie z jego 

przeznaczeniem lub, że Wykonawca nie dostarczył wymaganej Umową dokumentacji lub jest 

ona niekompletna, to Zamawiający odmówi dokonania odbioru, a Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, odpowiednim do ich rodzaju. 

6. Przedmiotem odbioru końcowego będą wszystkie roboty budowlane w ramach zakresu 

rzeczowego Zadania określonego w Harmonogramie. Odbiór końcowy odbędzie się na zasadach 

określonych w ust. 7-9 poniżej. 

7. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku budowy oraz 

składając pisemny wniosek do Zamawiającego o dokonanie odbioru końcowego załączając: 

1) dokumentację, o której mowa ust. 2 powyżej; 

2) dokumentację powykonawczą; 

3) oryginał Dziennika budowy; 

4) protokoły odbiorów, badań, sprawdzeń, rozruchów; 

5) inwentaryzację geodezyjną; 

6) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia; 

7) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Zadania z projektem budowlanym 

oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym w przypadku 

zmian oświadczenie kierownika budowy powinno być poświadczone przez projektanta i 

inspektora nadzoru budowlanego; 

4) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Teren 

budowy,  



5) oświadczenie kierownika budowy o sposobie zagospodarowania odpadów stałych powstałych 

w wyniku prowadzonych robót; 

6) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty; 

7) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony stosownych służb, w tym z zakresu ppoż., 

bhp oraz ochrony środowiska; 

8) inne niezbędne dokumenty. 

8. Dla uchylenia wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, iż zgłoszenie przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po podpisaniu przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń - Protokołu dostawy i montażu wyposażenia Pawilonu, zgodnie z postanowieniami 

ust. 4 i 5 powyżej. 

9. Zamawiający dokona odbioru końcowego lub odmówi odbioru - w terminie 7 Dni roboczych od 

otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej.  

10. Zamawiający odmówi dokonania odbioru i wyznaczy Wykonawcy nowy termin odbioru, jeżeli 

zgłoszenie gotowości odbioru częściowego albo wniosek o dokonanie odbioru końcowego, o 

którym w ust. 7 powyżej - nie będą spełniać warunków określonych w ust. 2 lub 7 powyżej, w 

szczególności, gdy przedłożona przez Wykonawcę dokumentacja będzie niekompletna.  

11. Niezależnie od postanowienia ust. 10 powyżej, Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu 

czynności odbioru częściowego lub końcowego robót oraz o odmowie dokonania odbioru, jeżeli 

w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że zakres robót podlegający odbiorowi (w ramach 

odbioru częściowego) lub Zadanie (w ramach odbioru końcowego) nie osiągnęły gotowości do 

dokonania odbioru robót z powodu niezakończenia robót bądź ujawnienia takich Wad, które 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu 

zakończenia robót bądź usunięcia Wad, jeżeli ich charakter na to pozwala. W przypadku 

ujawnienia Wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, które nie nadają się do usunięcia, odmawiając odbioru Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od Umowy (w całości lub części) z winy Wykonawcy. Oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy wymaga dla swej skuteczności złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

w terminie 14 Dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego lub końcowego Usterek lub Wad 

innych niż opisane w ust. 11 powyżej, Zamawiający dokonuje odbioru oraz, według własnego 

wyboru: 

1) odstępuje od usunięcia Usterek i Wad obniżając wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio 

do rodzaju i wagi stwierdzonych Usterek lub Wad; 

2) wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie Usterek lub Wad, stosownie do ich charakteru. 

13. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany po wykonaniu robót budowlanych związanych z 

usunięciem Wad lub Usterek stwierdzonym w okresie gwarancji lub rękojmi. 

14. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokołu ostatecznego odbioru po upływie okresu rękojmi lub gwarancji oraz po usunięciu 

wszystkich Wad i Usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, w zależności co 

następuje później. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, 

dotyczących usuwania Wad i Usterek. 

 

§ 11 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Umowy na kwotę 

………………….. zł (słownie: ………….……………….) netto, która powiększona o 



kwotę podatku od towarów i usług VAT w wysokości ……………………. zł (słownie: 

……………………………) daje łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości 

……………. zł (słownie: ………………………..) brutto. 

2. Umówione wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę 

(robocizna, wszelkie  materiały,  wyroby,  urządzenia,  armaturę,  itp., sprzęt, nadzór, 

koszty pośrednie oraz serwis gwarancyjny łącznie z przeglądami gwarancyjnymi, koszty 

ubezpieczeń, organizacji zaplecza budowy, zakup, dostawa i montaż wyposażenia 

Pawilonu ) oraz może ulec zmianie wyłącznie w sposób i w przypadkach wskazanych w 

Umowie. 

3. Na fakturze Wykonawca zamieści nazwę Zadania. 

4. Dla potrzeb rozliczenia płatności częściowych Strony ustalą elementy rozliczeniowe 

zgodnie z Harmonogramem.  

5. Wykonawcy nie należy się, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Umowie, 

zwiększenie Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek 

kosztów lub opłat.  

6. Wykonawca nie może wstrzymać się od wykonywania Umowy z powodu braku 

jakiejkolwiek płatności ze strony Zamawiającego, chyba że zwłoka w dokonaniu 

płatności przekracza 14 Dni, a Zamawiający nie przedstawił uzasadnienia wstrzymania 

płatności. 

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane na podstawie Protokołu odbioru częściowego wykonanych robót 

budowlanych - jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. Dowodem zapłaty wymagalnego wynagrodzenia są następujące dokumenty: 

oświadczenie wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców potwierdzające, że 

ich wymagalne wynagrodzenie zostało zapłacone, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich 

wymagalnych faktur VAT. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia 

oświadczenia Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców poprzez przedłożenie kopii 

wymagalnych faktur VAT Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z 

potwierdzeniem dokonania płatności wynikających z tych faktur.  

8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 

powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

§ 12 

PLATNOŚĆ 

1. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 

w terminie 30 (trzydziestu) Dni od Dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

9. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest: 

1) Protokół odbioru częściowego wykonanych robót; 

2) Protokół dostawy i montażu wyposażenia; 

3) Protokół odbioru końcowego wykonanych robót; 

podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 



2. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.   

3. Zapłata faktury końcowej powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń finansowych Wykonawcy 

wynikających z zawartej Umowy, z wyjątkiem obowiązku zapłaty Wynagrodzenia za wcześniej 

wystawione, a jeszcze nie zapłacone faktury częściowe oraz z wyjątkiem roszczenia o zwrot 

Zabezpieczenia. 

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 powyżej. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 Dni od Dnia doręczenia 

tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 

Umowy,  może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

11. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy Zamawiający jako dłużnik solidarny (art. 647' 

§ 5 Kodeksu cywilnego) dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawcę - Zamawiający może żądać zwrotu od Wykonawcy jako współdłużnika całości 

tak spełnionego świadczenia. 

 

 



§ 13  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji Zadania - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 

któregokolwiek terminu określonego w § 5 ust. 3 Umowy;  

2) z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków określonych w Umowie  - w wysokości 

0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

3) z tytułu nieterminowego usunięcia Wad lub Usterek stwierdzonych w trakcie odbioru robót - 

w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia; 

4) z tytułu nieterminowego usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie czynności 

odbioru wyposażenia Pawilonu - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

5) z tytułu nieterminowego usunięcia Wad lub Usterek stwierdzonych w trackie obowiązywania 

gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której 

mowa w § 9 ust. 3 lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

7) z tytułu nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 9 ust. 9 Umowy lub 

z tytułu braku zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,03 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy taki 

przypadek; 

8) z tytułu naruszenia przepisów BHP - w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia; 

9)  z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których 

mowa w § 6 ust. 5 Umowy – w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego 

na dzień stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku w 

powyższym zakresie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego obowiązku - za każdą brakującą osobę; 

10) z tytułu niedopełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 

bezrobotnych, o których mowa w § 6 ust. 11 Umowy - w wysokości iloczynu minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę, obowiązującego na dzień stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku w powyższym zakresie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 

Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego obowiązku - za każdą brakującą 

osobę, chyba, że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy, Powiatowemu 

Urzędowi Pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu 

rynku pracy w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a 

niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za 

przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby 

bezrobotnej zdolnej do wykonania zamówienia w okresie jego realizacji; 



11) za brak zaprzestania wykonywania Zadania lub jego części przez Podwykonawcę, za brak 

zmiany Podwykonawcy lub za nieusunięcie z Terenu budowy Podwykonawcy, w 

przypadkach określonych w Umowie - w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek; 

12) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie 

niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną 

proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary 

umownej określonej w ust. 1 pkt. 9 lub 10 powyżej. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż kary umowne będą wymagalne z dniem naliczenia ich przez 

Zamawiającego i mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności 

uprzedniego wyznaczania Wykonawcy terminu na zapłatę kary. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary lub w innych przypadkach niż zastrzeżono kary umowne, na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej, w zakresie w jakim 

wykaże, że jest to wynikiem zdarzenia Siły Wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej, za 

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub wyłącznej winy Zamawiającego.  

 

§ 14 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 

1) na wykonane roboty - minimum …………… miesięcy; 

2) na zamontowane materiały i urządzenia -  minimum 60 m-cy – jeżeli gwarancja producenta 

jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta, 

3) na wyposażenie Pawilonu - zgodnie z gwarancją producenta. 

2. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego 

wykonanych robót, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy bieg terminów rękojmi i gwarancji jakości dla wykonanych  

i odebranych robót rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu inwentaryzacyjnego, o którym 

mowa w § 18 ust. 1 Umowy.    

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do 

przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy urządzeń i materiałów nie 

mających wpływu na ich prawidłowe funkcjonowanie.. 

5. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi będzie każdorazowo potwierdzone 

protokołem naprawy. 

6. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 

przewidziane powyżej mają one zastosowanie do Umowy. 

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki, które 

powstały wskutek wykonania Zadania według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od 

odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym 

niebezpieczeństwie Wad lub Usterek 



8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Wady i Usterki 

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za Wady i Usterki 

wykonanego Zadania powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania technicznego. 

9. W razie stwierdzenia Wady lub Usterki w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia Wady lub Usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na ich 

usunięcie, 

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. 

10. W przypadku nieusunięcia Usterek lub Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

zgodnie z postanowieniem ust. 9 pkt 1 powyżej, Zamawiający może powierzyć usunięcie Wad lub 

Usterek osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej 

za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku powierzenia usunięcia Usterek lub Wad w 

ramach wykonania zastępczego, kary umowne naliczane są do dnia takiego powierzenia. 

Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 

usunięcia Wad lub Usterek. 

11. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego o których mowa w ust. 10 

powyżej, Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia do zastępczego usunięcia wad następuje bez 

utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął Wady bądź Usterki, lub, 

jeżeli Wady bądź Usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 10 powyżej, termin 

gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia Wad lub Usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki 

trwało usunięcie Wad lub Usterek, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej. 

14. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca wymienił urządzenia lub, jeżeli 

urządzenie zostało wymienione na podstawie i w sposób określony w ust. 13 powyżej, bądź też 

Wykonawca dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji w stosunku do 

wymienionych urządzeń lub naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie 

na nowo od chwili wymiany urządzenia lub dokonania istotnych napraw. 

15. Niezależnie od gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 15 

ZMIANA UMOWY 

1. Strony dopuszczają dokonanie następujących zmian Umowy o charakterze istotnym: 

1) zmiany terminów wykonania Zadania określonych w § 5 ust. 3 Umowy, z uwagi na: 

a. Warunki atmosferyczne, które powodują, że nie jest możliwe prawidłowe wykonanie 

Zadania w  terminie, 

b. wystąpienie przesłanek o których mowa w § 5 ust. 9 pkt 1-5 Umowy – o ile długość ich 

łącznego oddziaływania w okresie realizacji Zadania przekroczy 20 Dni, 

c. spełnienie się przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP, 

d. Siłę Wyższą, 

e. zmianę umowy o dotację (zawartej  pomiędzy Zamawiającym a Województwem 

Mazowieckim) w zakresie w jakim zmiana tej umowy będzie miała wpływ na terminy 

określone w Umowie; 



2) zmiany sposobu wykonania Zadania w ten sposób, że wystąpi konieczność wykonania Robót 

zamiennych z uwagi na: 

a. zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych robót, 

b. poprawienie parametrów technicznych Zadania, 

c. obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

Zadania, 

d. błędy lub braki w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej, w sytuacji gdyby 

zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej i/lub technicznej rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Zadania; 

e. postęp technologiczny lub zmianę przepisów prawa lub obowiązujących norm i aprobat 

technicznych; 

3) zmiany sposobu wykonania Zadania: 

a.  w ten sposób, że wystąpi konieczność zaniechania wykonania robót. Za roboty 

zaniechanie Strony uznają prace, co do których decyzją Zamawiającego został ograniczony 

ich zakres, 

b. z uwagi na spełnienie przesłanki określonej w art. 144 ust. 1 pkt 2 PZP, 

c. z uwagi na zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych lub z uwagi 

na niedostępność na rynku materiałów i urządzeń, w szczególności w przypadku 

pojawienia się nowszej technologii wykonania Zadania pozwalającej na: zaoszczędzenie 

czasu realizacji zamówienia; kosztów eksploatacji; kosztów konserwacji; poprawę 

parametrów technicznych; wydajności; właściwości funkcjonalno – użytkowych, 

4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 Umowy w sytuacji, 

gdy spełnią się przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 powyżej; 

5) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 Umowy w sytuacji, 

gdy w okresie obowiązywania Umowy nastąpi: 

a. zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

b. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym 

lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne  

- i pod warunkiem, że wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania 

Zadania przez Wykonawcę; 

6) zmiany organizacji spełniania świadczenia: 

a. zmiany zasad dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania 

dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub 

wynika z zaleceń/wytycznych związanych z realizacją Zadania, 

b. zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub 

wynika z zaleceń/wytycznych związanych z realizacją Zadania, 

2. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej: 

1) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z projektem Harmonogramu. Do 

wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych przez 

Wykonawcę w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany; 

2) w zakresie przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c powyżej, wysokość wynagrodzenia 

zostanie ustalona na podstawie danych publikowanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 



oraz na podstawie nakładów rzeczowych, stawek cen robocizny, materiałów, sprzętu 

ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla Województwa Mazowieckiego, za 

kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót, których zmiana ma dotyczyć; 

3) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 Dni lub zwróci się do 

Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 Dni robocze; 

4) zawarcie pisemnego aneksu  określającego datę wejścia w życie zmian. 

3. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 

powyżej: 

1) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy załączyć dowody 

potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych przez Wykonawcę w uzasadnieniu 

faktycznym proponowanej zmiany; 

2) wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie danych publikowanych w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz na podstawie nakładów rzeczowych, stawek cen 

robocizny, materiałów, sprzętu ustalonych na podstawie Wydawnictwa Sekocenbud dla 

Województwa Mazowieckiego, za kwartał poprzedzający rozpoczęcie robót, których zmiana 

ma dotyczyć; 

3) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 Dni lub zwróci się do 

Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 Dni Robocze; 

4) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 

4. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej: 

1) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę wraz z projektem Harmonogramu; 

2) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 Dni lub zwróci się do 

Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 Dni Robocze; 

3) zawarcie pisemnego aneksu  określającego datę wejścia w życie zmian. 

5. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej: 

1) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę określającego podstawę prawną dokonania 

zmiany wynagrodzenia, tj. wskazanie aktu prawnego i daty wejścia w życie jego przepisów 

oraz podstawę faktyczną dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w tym określającej 

wpływ zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

dowodów potwierdzających ponoszenie kosztów wykonania Zadania w określonej wysokości 

przed dokonaniem zmian ww. przepisów i dowodów potwierdzających ponoszenie innych 

kosztów wykonania Zadania po wejściu w życie zmian tych przepisów, w szczególności 

zawierających: 

a. liczbę osób, dane osób oraz wysokość dotychczasowego wynagrodzenia osób, które 

wykonywały Zadanie i które były wynagrodzone w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub  

b. liczbę osób, dane osób oraz wysokość składek ubezpieczenia społecznego lub 

zdrowotnego osób które  wykonywały Zadanie;  



2) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 Dni lub zwróci się do 

Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 Dni robocze. 

3) zawarcie pisemnego aneksu  określającego datę wejścia w życie zmian. Zmiana wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić tylko po terminie wejścia w życie 

zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej. 

6. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 6 powyżej: 

1) złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze 

wskazaniem zakresu proponowanych zmian; 

2) akceptacja przez drugą Stronę wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej; 

3) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian.  

7. Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej 

realizacji Zadania, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób 

odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Zadania oraz osób wyznaczonych 

przez Wykonawcę do realizacji Zadania wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty 

elektronicznej, adresów korespondencyjnych oraz zmiany porządkowe - nie stanowią zmiany 

Umowy. Dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i jest 

skuteczna z chwilą prawidłowego jego doręczenia.  

8. Jeżeli Umowa nie doprecyzowuje zasad realizacji określonych w Umowie obowiązków Stron, 

Strony nie dokonując zmiany Umowy mogą doprecyzować jej postanowienia poprzez podpisanie 

protokołu uzgodnień Stron. 

 

§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy („Zabezpieczenie”) w 

wysokości 5% ceny całkowitej, podanej w ofercie, tj. w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy, w formie ……………….. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać Zabezpieczenie w pełnej wymaganej 

wysokości zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i Umowie, przez cały czas trwania 

Umowy. 

3. Jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie brutto określone w § 11 ust. 1 

Umowy zwiększy się o więcej niż 5 % (pięć procent), Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia stosownego podwyższenia 

wynagrodzenia aneks do aktualnie obowiązującego w danym czasie zabezpieczenia lub 

dostarczy nowe lub dodatkowe Zabezpieczenie tak, aby łączna kwota Zabezpieczenia 

odpowiadała 5% (pięciu procentom) wysokości wynagrodzenia umownego (ceny 

całkowitej). W przypadku otrzymania nowego Zabezpieczenia Zamawiający zwróci 

Wykonawcy poprzednie Zabezpieczenie. 

4. Wykonawca jest uprawniony do zmiany w każdym czasie formy Zabezpieczenia, na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem, że: 

1) zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości, 



2) nowe Zabezpieczenie będzie spełniało warunki opisane w Umowie, w tym w zakresie 

kwoty Zabezpieczenia z uwzględnieniem postanowienia ust. 3 powyżej.. 

5. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia, treść gwarancji lub poręczenia wymaga 

akceptacji Zamawiającego pod kątem jej zgodności z postanowieniami Umowy. 

6. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo 

ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby gwarancja była nieodwołalna i 

bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie, niezależnie od kwestionowania przez 

Wykonawcę. 

7. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej wymagane jest, 

aby została ona wydana przez instytucję kredytową z siedzibą w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub za granicą, uprawnioną w ramach prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej zgodnie z obowiązującymi ją przepisami prawa do udzielania kredytów 

oraz wystawiania gwarancji i poręczeń. 

8. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji ubezpieczeniowej 

wymagane jest, aby została ona wydana przez zakład ubezpieczeń uprawniony zgodnie z 

obowiązującym prawem do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej lub świadczenia 

usług ubezpieczeniowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie gwarancji 

bankowej będzie podlegać prawu polskiemu.  

10. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia Zabezpieczenia na 

okresy nie krótsze niż 12 (dwanaście) miesięcy pod warunkiem przedłużenia 

Zabezpieczenia lub wnoszenia nowego Zabezpieczenia na kolejny okres, co najmniej 30 

(trzydzieści) dni przed upływem okresu ważności dotychczas złożonego Zabezpieczenia.  

11. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia 

sporządzonej w języku obcym należy załączyć tłumaczenie przysięgłe gwarancji lub 

poręczenia na język polski. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności Zabezpieczenia w przypadku 

wydłużenia okresu obowiązywania Umowy, w szczególności z powodu opóźnień, przy 

czym koszty przedłużenia ważności Zabezpieczenia będą ponoszone przez: 

1) Wykonawcę - gdy powód takiego przedłużenia wynika z okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

2) Zamawiającego – gdy powód takiego przedłużenia wynika z okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający; 

3) Wykonawcę i Zamawiającego po połowie - gdy powód takiego przedłużenia wynika z 

okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.  

13. W przypadku nieprzedłużenia Zabezpieczenia lub niewniesienia nowego lub 

dodatkowego Zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie 

miał prawo do skorzystania z dotychczas wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia 

w pełnej kwocie lub w stosownej części określonej według własnego uznania i 

zatrzymania tej kwoty, jako kaucji gotówkowej, na zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego, wzywając jednak uprzednio Wykonawcę do przedłożenia 

Zabezpieczenia w dodatkowym terminie. 

14. Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie 

wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy, bądź uzyskiwania jego 



akceptacji w tym zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed dokonaniem każdej 

zmiany w Umowie – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania 

gwaranta (poręczyciela) o zmianie Umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść 

nowe Zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana Umowy powoduje konieczność zmiany 

Zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego 

Zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie, z zachowaniem zasad wymienionych w 

niniejszym paragrafie. 

15. Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie któregokolwiek ze swych zobowiązań 

wynikających z Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z 

Zabezpieczenia. W szczególności Zamawiający może pobrać z kwoty Zabezpieczenia 

sumę równą wartości należnych kar umownych, odszkodowań, jeżeli Wykonawca nie 

dokona ich zapłaty we właściwym terminie. 

16. Przed skorzystaniem z Zabezpieczenia Zamawiający pisemnie powiadomi o swoim 

zamiarze Wykonawcę, wskazując na niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań.  

17. Zabezpieczenie będzie zwalniane w zakresie w jakim Zamawiający z niego nie 

skorzystał, w formie właściwej dla danego rodzaju Zabezpieczenia, zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

18. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza podlega zwrotowi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane i jest 

pomniejszane o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

19. Zwrot 70% kwoty Zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od  dnia wykonania Zadania 

i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

20. Zwrot 30% kwoty Zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za Wady. 

 

§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym, w Umowie (np. § 5 

ust. 7, § 10 ust. 11, § 12 ust. 10), a także, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Zadania bez uzasadnionych przyczyn, w terminie 14 Dni 

od ustalonego w Umowie terminu bądź przerwał jej wykonywanie, a przerwa trwa dłużej niż 

14 Dni, 

2) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umową lub w sposób niegwarantujący właściwej 

jakości wykonywanych robót, lub nie wykonuje obowiązków określonych w Umowie, 

pomimo wyznaczenia Wykonawcy terminu do zmiany sposobu wykonania robót lub do 

wykonania obowiązków; 

3) opóźnienie w realizacji Zadania, w stosunku do terminów określonych w § 5 ust. 3 pkt 2 i 3 

Umowy wynosi, co najmniej 30 Dni; 

4) opóźnienie w wykonywaniu innych obowiązków określonych w Umowie wynosi, co najmniej 

14 Dni w stosunku do umownego lub wyznaczonego terminu; 



5) Zadanie lub czynności określone w Umowie wykonują osoby, które nie posiadają do tego 

wymaganych uprawnień lub osoby, które nie zostały wskazane w Umowie; 

6)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sytuacjach opisanych w ust. 2 powyżej, może być 

złożone w terminie 30 (trzydziestu) Dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 

opuszczenia Terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, to wszelkie 

znajdujące się na Terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane 

prace zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

§ 18 

ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest 

do sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego, 

określającego stan robót na dzień odstąpienia od Umowy. Protokół powinien być 

sporządzony w terminie 7 Dni od Dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy. W przypadku uchylania się Wykonawcy od sporządzenia protokołu, 

Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kar umownych oraz sporządzenia 

protokołu we własnym zakresie. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy bez względu na przyczynę i Stronę odstępującą od 

Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należną, a niezapłaconą dotychczas, część 

umówionego wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez Wykonawcę robót w stosunku 

proporcjonalnym do stanu ich zaawansowania, zinwentaryzowanych, określonych w 

protokole inwentaryzacyjnym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz 

wycenionych na podstawie wykazu stawek robocizny, materiału i sprzętu sporządzonego 

na podstawie oferty Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy, jak też związane z tym ryzyko 

ponosi Wykonawca, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn dotyczących Wykonawcy, ewentualnie Zamawiający w przypadku określonym 

w § 17 ust. 2 pkt  6 Umowy. 

 

§ 19  

UBEZPIECZENIE 

1. W całym okresie obowiązywania Umowy oraz  w okresie gwarancji jakości i rękojmi, 

Wykonawca na własny koszt, ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia na wszystkie podane 

poniżej ryzyka: 

1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej w związku realizacją Umowy, obejmujące również 

odpowiedzialność wzajemną pomiędzy Ubezpieczonymi, obejmujące 



odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe 

(ang. pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym odpowiedzialność 

za wady materiałowe i wykonawcze; 

2) Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie OC Wykonawcy będzie spełniać następujące warunki: 

1) Wykonawca zawrze i utrzyma w ważności przez cały okres realizacji Umowy umowę 

ubezpieczenia OC z tytułu realizacji Umowy z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie 

zdarzenia nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 

2) okres ubezpieczenia: od Dnia rozpoczęcia robót do Dnia ich protokolarnego odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie szkód 

wynikłych z wypadków, przez które rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 

zdrowia, utratę, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z umowy 

ubezpieczenia powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia 

oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia 

przewidzianego przepisami prawa; 

3) ubezpieczenie będzie obejmowało następujący zakres: 

a. Zamawiający, Wykonawca, wszyscy Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty 

zaangażowane w realizację Umowy będą wskazani jako współubezpieczeni, 

b. ubezpieczone będą szkody rzeczowe (uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy) i osobowe 

(śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia) wyrządzone osobom trzecim oraz 

następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie i/lub w związku z 

wykonywaniem Umowy – do wysokości sumy gwarancyjnej, 

c. oprócz odpowiedzialności ustawowej, umowa ubezpieczenia OC powinna 

obejmować odpowiedzialność umowną Wykonawcy, w tym w szczególności 

odpowiedzialność Wykonawcy za działania i zaniechania personelu Wykonawcy 

oraz Podwykonawcy - jak za działania i zaniechania własne Wykonawcy, 

d. ubezpieczone będą szkody wyrządzone poszkodowanym przez Wykonawców                        

Ubezpieczającego - do wysokości sumy gwarancyjnej, 

e. ubezpieczone będą szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy Ubezpieczającym a 

Ubezpieczonymi biorącymi udział w realizacji Umowy oraz szkody wyrządzone ich 

pracownikom - do wysokości sumy gwarancyjnej, 

f. ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym 

w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawców, w tym także szkody 

polegające na utracie tego mienia - do wysokości sumy gwarancyjnej, 

g. ubezpieczone będą szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach 

Umowy - do wysokości sumy gwarancyjnej, 

h. ubezpieczone będą szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

w całości lub w części - do wysokości sumy gwarancyjnej, 

i. ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji 

Umowy, nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

4) przedmiot ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, odpowiedzialność cywilną z 

tytułu czynu niedozwolonego włączając w to przypadki zbiegu roszczeń, w tym 

odpowiedzialność cywilną za wady materiałowe, projektowe i wykonawcze, a także 



odpowiedzialność cywilną w związku z użyciem lub wprowadzeniem produktu do 

obrotu. 

5) w ubezpieczeniu nie będzie występował udział własny/franszyza w odniesieniu do szkód 

osobowych, natomiast w odniesieniu do szkód w mieniu jego wysokość nie będzie wyższa niż 

10% odszkodowania; 

6) niezapłacone przez ubezpieczyciela kwoty udziałów własnych lub franszyzy redukcyjnej, 

pokrywane są w całości przez Wykonawcę i nie obciążają Zamawiającego; 

7) ubezpieczenie nie może zawierać ograniczenia w stosunku do szkód wynikłych na skutek 

rażącego niedbalstwa. 

3. Ubezpieczenie maszyn budowlano – montażowych Wykonawcy będzie spełniać następujące 

warunki:  

1) Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk maszyn, urządzeń i pojazdów 

wolnobieżnych używanych do realizacji niniejszej Umowy na warunkach ubezpieczenia 

maszyn na Terenie Budowy; 

2) zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o klauzulę Reprezentantów 

(odpowiedzialność za szkody umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem 

pracowników Wykonawcy); 

3) suma ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej wartości odtworzeniowej 

z uwzględnieniem kosztów transportu, ceł, podatków i innych opłat, a franszyza lub udział 

własny będą ustalone na rozsądnym poziomie. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC na okres 

ubezpieczenia nie krótszy niż 12 miesięcy pod warunkiem przedłużania tych umów lub 

zawierania nowych na kolejne okresy ubezpieczenia z nie gorszym niż wymagany 

zakresem ubezpieczenia, aż do uzyskania pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1 

powyżej. Taka kolejna umowa ubezpieczenia nie może zawierać żadnych ograniczeń w 

postaci tzw. daty początkowej lub innego, podobnego co do skutków mechanizmu, w 

stosunku do poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. Do ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, zastosowanie mają poniższe postanowienia: 

1) Wykonawca zawrze powyższe ubezpieczenia z Ubezpieczycielem lub Ubezpieczycielami na 

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiającego, a odmowa takiego zatwierdzenia musi 

mieć istotną przyczynę. Zatwierdzenia wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach 

zawartych ubezpieczeń. Zatwierdzenie musi być dokonane w terminie 4 Dni od daty 

otrzymania warunków umów ubezpieczenia (w tym Ogólnych/Szczególnych Warunków 

Ubezpieczenia), które powinny być dostarczone Zamawiającemu nie później niż w dniu 

zawarcia Umowy. Niewniesienie w powyższym 4 – Dniowym terminie zastrzeżeń oznacza 

zatwierdzenie tych warunków; 

2) wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia łącznie z polisami lub 

innymi dokumentami potwierdzającymi zawarcie umów ubezpieczenia, w tym Ogólnymi/ 

Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składki (w tym kolejnych 

rat składki) Wykonawca dostarczy do Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów 

ubezpieczenia (w przypadku kolejnych rat składki niezwłocznie po ich opłaceniu), jednak nie 

później niż w Dniu przekazania Terenu Budowy; 

3) celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów 

ryzyk, tam gdzie to jest możliwe Wykonawca wykaże wykonanie obowiązku zawarcia 

ubezpieczeń, do których zawarcia na podstawie Umowy jest obowiązany, poprzez 

okazanie certyfikatów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie ochrony 



ubezpieczeniowej w ramach posiadanych przez siebie polis i programów 

ubezpieczeniowych, w których figuruje jako ubezpieczony; Certyfikaty/dokumenty 

ubezpieczeniowe muszą określać elementy ubezpieczenia wymagane, jako minimalne 

dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie; 

4) początek odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń będzie tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia, który nie może przypadać później niż dzień przekazania Terenu budowy; 

5) w umowie ubezpieczenia Zamawiający, Wykonawca i wskazani przez niego przedstawiciele 

będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych zakładu ubezpieczeń; 

6) dla spełnienia wymogów ubezpieczeniowych zawartych w Umowie certyfikaty 

ubezpieczeniowe muszą określać przynajmniej elementy ubezpieczenia wymagane 

w niniejszym paragrafie; 

7) Wykonawca zapewni, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy ubezpieczą w 

odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane 

przez nich w ramach Umowy roboty, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem 

Wykonawcy; 

8) jeżeli terminy, o których mowa w pkt. 1 lub 2 powyżej, nie zostaną dotrzymane lub 

wymagane ubezpieczenia nie zostaną zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek 

sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na niekorzyść Zamawiającego bez jego 

zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca świadomie wprowadzi w 

błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, 

Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy 

ubezpieczenia i odliczyć poniesione na to koszty od wynagrodzenia Wykonawcy 

Umowy (potrącenie), pod warunkiem uprzedniego wezwania do wykonania 

obowiązku, z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 10 (dziesięć) Dni Roboczych, 

niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt  2 

Umowy; 

9) w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani 

bezpośrednio lub pośrednio w realizację Umowy (Zamawiający, Wykonawca, 

Podwykonawcy) udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania 

odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie; 

10) w odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów 

Zamawiającego, Wykonawca nie może zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie 

może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego; 

11) ilekroć Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, opóźni się z wypłatą lub 

zmniejszy wysokość wypłacanego odszkodowania, bez względu na przyczynę i 

podstawę prawną, pozostanie to bez wpływu na zobowiązanie Wykonawcy do 

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Wykonawca ponadto zobowiązany 

jest do pokrycia szkody do wysokości franszyzy; 

12) jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie będą ustanawiać dalej idących obowiązków, 

w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego Wykonawca: 

a. informuje o nim osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z 

Wykonawcą w sprawach zdarzeń ubezpieczeniowych, udziela jej wyjaśnień i 

przesyła dowody niezbędne do zgłoszenia szkody (data zdarzenia, okoliczności i 

miejsce powstania szkody, przyczyna, rozmiar szkody, dane osoby kontaktowej do 

ewentualnych oględzin), 



b. informuje o nim najbliższą terytorialnie jednostkę Policji (w sytuacji, gdy istnieje 

podejrzenie, że popełniono przestępstwo), Straż Pożarną lub inne służby, które 

zgodnie z przepisami prawa należy zawiadomić, 

c. pozostawia zastany stan faktyczny w miejscu szkody bez zmian do czasu 

przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela i przeprowadzenia oględzin, chyba że: 

i. zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, 

zmniejszenia rozmiaru szkody lub powoduje to zakłócenie pracy 

przedsiębiorstwa, 

ii. ubezpieczyciel wyraził pisemną zgodę na wcześniejsze przystąpienie do 

usunięcia szkody,  

iii. ubezpieczyciel, mimo powiadomienia pisemnego lub elektronicznego, nie 

dokonał oględzin w ciągu ustalonej w polisie liczby Dni roboczych od dnia 

otrzymania powiadomienia, 

13)  w przypadku opisanym w pkt. 12 lit. c iii powyżej, Wykonawca wykonana pełną 

dokumentację fotograficzną szkody, sporządzi szczegółowy protokół szkody oraz – w 

miarę możliwości – zachowa wszystkie uszkodzone części (w celu udostępnienia ich 

przedstawicielowi lub rzeczoznawcy ubezpieczyciela). 

 

§ 20 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem (dalej również jako „Administrator”) 

w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO danych osobowych swoich przedstawicieli określonych 

poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię 

i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

2. Strona otrzymująca będzie przetwarzać otrzymane dane osobowe przedstawicieli 

wyłącznie w celu realizacji Umowy, w szczególności w celu prowadzenia kontaktów 

operacyjnych pomiędzy Stronami. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla 

potrzeb wykonywania Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych 

terminów przechowywania dokumentacji dla celów podatkowych – w trybie i na 

zasadach określonych w RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny wobec swoich 

przedstawicieli, w tym poinformować o przekazaniu ich danych drugiej Stronie w 

zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane 

na podstawie art. 13 i 14 RODO. 

4. Zamawiający  realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, w 

zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując wymagane informacje 

na podstawie art. 13 RODO – stosowna klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 11 

do Umowy. 

 

§ 21 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami powstałe w toku wykonywania Umowy, spory wynikające z 

Umowy związane z jej zawarciem, naruszeniem, wygaśnięciem, rozwiązaniem, odstąpieniem lub 

unieważnieniem, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze porozumienia. 



2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie 30 Dni od daty pisma 

wszczynającego spór, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu 

dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. O ile Umowa wyraźnie nie przewiduje inaczej wszelka korespondencja prowadzona na 

podstawie Umowy będzie mieć formę pisemną i powinna być przekazana listem 

poleconym kierowanym na adresy Stron podane w preambule Umowy lub inne podane 

do wiadomości drugiej Strony, w tym w wykonaniu postanowień ust. 2 pkt 1 poniżej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o: 

1)  zmianie swej siedziby lub adresu do korespondencji; 

2) zmianie nazwy; 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; 

4) otwarciu likwidacji; 

5) zawieszeniu działalności. 

3. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu do korespondencji pisma wysłane 

na ostatnio podany adres uważa się za skutecznie doręczone. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Prawa lub obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności PZP, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne, 

właściwe ze względu na przedmiot Umowy. 

7. Integralną część Umowy jako jej załączniki stanowią: 

1) oferta Wykonawcy – jako Załącznik Nr 1; 

2) SIWZ - jako Załącznik Nr 2; 

3) zakresy rzeczowe Zadania realizowane w latach 2019 i 2020 – jako Załącznik Nr 3; 

4) Dokumentacja projektowa – jako Załącznik Nr 4; 

5) Decyzja Nr 696/2018, znak: AB.6741.8.2018, która stanowi Załącznik Nr 5 do 

Umowy; 

6) Decyzja Nr 871.2018, znak: AB.6740.876.2018, która stanowi Załącznik Nr 6; 

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) – jako Załącznik Nr 

7; 

8) wzór Protokołu dostawy i montażu wyposażenia – jako Załącznik nr 8; 

9) wzór Protokołu odbioru częściowego wykonanych robót – jako Załącznik Nr 9; 

10) wzór Protokołu odbioru końcowego wykonanych robót – jako Załącznik Nr 10; 

11) informacja dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych - jako 

Załącznik nr 11. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

 

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



Załącznik nr 8 

do Umowy …………. 

 

 

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA 
PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą) ………… z dnia ………… (ze zm. – jeśli 
dotyczy⃰) 

 

CZĘŚĆ A - DOSTAWA 

 

W dniu …………. dostarczono do .......................... w ………….. nw. wyroby z niezbędnym 
oprzyrządowaniem: 

Nazwa wyrobu  
Dostarczona 
ilość 

Wartość brutto 

[zł] 

   

 

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano 
prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym 
postanowieniem: 

                                                  Miejsce montażu  Ilość zamontowanych 
urządzeń 

 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego 
uruchomienia. 

Stwierdzam, że wszystkie ww. urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 

Dostarczono wszelką niezbędną dla ww. wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, 
w wymaganej ilości egzemplarzy. 

 

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU 

 



Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. 

Wykonawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w 
części A. 

 

Nazwa wyrobu Liczba przeszkolonych osób 

  

  

 

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień 
zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.  

 

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni. 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

do umowy …………………….. 

  

 

  

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO WYKONANYCH ROBÓT NR … 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO WYKONANYCH ROBÓT NR … 

 

w ramach zadania Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego 

 

    

W okresie od dnia …………….. do dnia ……….. ……….. 

 

Sporządzony w dniu ……………………….. przy udziale: 

Inwestora: 

Inwestora Zastępczego: 

 

Generalnego wykonawcy:  

Podwykonawcy:  

Innych członków:  

  

  

Komisja stwierdza co następuje: 

 

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru (kartotece)/projektem. 

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót: 

 



Nr 
Nazwa elementu lub części 

obiektu 
Wartość wg 

ryczałtu (netto) 

Obniżono 
wynagrodzenie 

z tytułu Usterek lub 
Wad innych niż te, 

które 
uniemożliwiają 
użytkowanie 

przedmiotu odbioru 
zgodnie z 

przeznaczeniem, a 
Zamawiający 

odstąpił od ich 
usunięcia  

Jakość 
wykonanych 

robót 

Uwagi 
i zastrzeżenia stron 

(należy opisać, czy stwierdzono 
Usterki lub Wady, czy 

wyznaczono termin na ich 
usunięcie, czy też charakter Wad 
nie pozwalał na ich usunięcie, a 
uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu odbioru i z tego 
powodu Zamawiający odmówił 

odbioru i zapowiedział 
odstąpienie od Umowy w całości 

lub w części 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

Wartość bez VAT         

VAT  .... %         

Wartość robót z podatkiem VAT         

    

3. Roboty ujęte wyżej w kol. 2 zostały wykonane zgodnie z projektem. 

4. Wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określono w kol. 3.  

5. Jakość wykonanych robót na dzień sporządzenia protokołu wskazano w kol. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zestawienie wartości wykonanych robót 

Lp. 
Rodzaje robót asortyment 

elementy 

       (netto) 

Od początku budowy  

Wartość 
wykonanyc
h robót  w 

okresie 
rozliczenio

wym  
(netto)    

Zaawansowanie 
Wartość 

wykonanych 
robót (netto) 

Wartość 
wykonanych 

robót wg 
poprzednieg
o protokołu  

(netto) 

[kol 5/ 3] [kol 6+ 7] 
[kol 5 

z poprz. prot] 

zł % zł zł zł 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  RAZEM:           

       

Protokół sporządzono bez udziału / z udziałem* przedstawiciela inwestora – w przypadku nieobecności przedstawiciela 
inwestora podać uzasadnienie. 

       

       

       

 

(podpis Inspektora Nadzoru)           
(podpis Inwestora Zastępczego) 

                     (podpis Inwestora)  

 

(podpis Wykonawcy) 

 

       

 

 

 * - niepotrzebne skreślić      

 

 



Załącznik nr 10 

do umowy nr ………………………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO WYKONANYCH ROBÓT 

 

 

Sporządzony w siedzibie……………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………… w dniu ……………………………… 

Komisja w składzie: 

 

Strona przyjmująca – Zamawiający: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

przy udziale 

- Inwestora Zastępczego, 

- Inspektora nadzoru 

4. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót budowlanych 

5. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót sanitarnych 

6. ………………………………………………….inspektora nadzoru robót elektrycznych 

Strona przekazująca – Wykonawca 

7. ………………………………………………....-kierownik budowy 

8. .......................................................................-kierownik robót budowlanych 

9. …………………………………………………-kierownik robót sanitarnych 

10.…………………………………………………-kierownik robót elektrycznych 

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się, co 

następuje: 

1) Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz pismem w dniu ……………………. powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego. 

Inspektorzy nadzoru wpisem do dziennika budowy*/pismem*  

w dniach……………………………......  potwierdzili gotowość do odbioru. 

2) Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie Umowy zawartej w dniu 

………………. pomiędzy …………………………………………………………., a 

……………………………………………………….. oraz aneksami nr ………….. 

z  dnia…………………………. do ww. umowy*. 

3) Roboty zostały wykonane w okresie: od…………………………do…………….., zgodnie z zapisami 

w dzienniku budowy*/innymi dokumentami*. 

Termin Umowy został dotrzymany */opóźniony o……………………..dni z przyczyn*: 

− zależnych od Wykonawcy* 



− zależnych od Zamawiającego* 

− niezależnych od stron Umowy* 

− określenie odpowiedzialności niedotrzymania terminu będzie przedmiotem odrębnych ustaleń 

stron*. 

4) W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia należy podać wysokość 

kar umownych należnych jednej ze stron oraz z czego zostaną potrącone 

(………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………)* 

5) Wykaz dokumentów budowy stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pełna dokumentacja 

budowy pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

6) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dziennik budowy*/dokumenty budowy* oraz w 

oddzielnie spiętym zbiorze:  

a) kompletną dokumentację powykonawczą, (gdy jest niekompletna należy wymienić brakujące 

elementy); 

b) protokoły techniczne odbioru robót  branżowych (wymienić brakujące); 

c) atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, armaturę i urządzenia (wymienić brakujące); 

d) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń (wymienić brakujące); 

e) inwentaryzację geodezyjną; 

f) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR na wbudowane urządzenia; 

g) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

h) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku terenu 

robót/budowy (w przypadku zmian oświadczenia kierownika budowy powołane w pkt g 

powinno być poświadczone przez projektanta i inspektora nadzoru); 

i) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu 

i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopię rysunków wchodzących 

w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i uzupełniającym 

opisem; 

j) pisemną gwarancję jakości na wykonane roboty; 

k) inne (wymienić jakie). 

Wyżej powołany w punktach a – k zbiór dokumentów opatrzony został szczegółowym wykazem. 

7) Roboty będące przedmiotem Umowy powołanej w pkt 2 zostały całkowicie zakończone, (jeżeli 

nie należy spisać protokół przerwania czynności odbioru). 

8) Podczas odbioru wykonanych robót nie stwierdzono Usterek lub Wad (jeśli tak, należy wymienić 

jakie i podać termin ich usunięcia, jeżeli ich charakter na to pozwala lub stwierdzić, że Wady są 

nieusuwalne). 

9) Teren budowy został uporządkowany (jeżeli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania 

Terenu budowy zgodnie z protokołem odbioru Terenu budowy załączonym do dokumentacji 

budowy. 



10) *W związku z tym, że: 

− stwierdzono Usterki lub Wady (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu), które uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, ale ich charakter pozwala na ich 

usunięcie w wyznaczonym terminie, 

− dokumenty przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu są niekompletne (zgodnie 

z zapisami w pkt 6 protokołu) 

Zamawiający odmawia dokonania odbioru/przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru 

robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na ………………………..... 

Do tego czasu wykonawca na własny koszt usunie wymienione w punktach ……………  Usterk i 

lub Wady, 

− stwierdzono Usterki lub Wady (zgodnie z zapisami w pkt 8 protokołu), które uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a ich charakter nie pozwala na 

ich usunięcie – Zamawiający odstępuje od Umowy w całości/w części (należy wskazać w 

jakim zakresie), 

11) *Po ustaleniu, że stwierdzone Usterki/Wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstępuje od żądania ich usunięcia i obniża 

wynagrodzenie o kwotę ………............... 

(podać wysokość kwoty i podstawę jej wyliczenia). 

12) W związku ze stwierdzeniem, że: 

a) roboty budowlane zostały zakończone 

b) dokumentacja przekazana przez Wykonawcę jest kompletna 

c) nie stwierdzono Usterek lub Wad wykonanych robót/Usterki lub Wady usunięto/ Zamawiający 

odstąpił od ich usunięcia i obniżył wynagrodzenie) * 

Zamawiający dokonuje z dniem ……………… odbioru końcowego wykonanych robót 

budowlanych w ramach Umowy powołanej w pkt 2 protokołu. 

13) Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na…………m-cy od daty podpisania 

niniejszego protokołu, czyli do dnia…………………….. 

14) Całkowita wartość wykonanych i odebranych robót wynosi brutto……………………..zł 

(słownie…………………………………………………………………………............……) 

zgodnie z ofertą* /kosztorysem zamiennym* /powykonawczym*. Do dnia spisania niniejszego 

protokołu odebrano roboty na kwotę brutto………………….zł 

(słownie…………………………………………………………………...…………………), zgodnie z 

Protokołami odbioru częściowego wykonanych robót z dnia 

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

15) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na Zamawiającego 

faktury VAT opiewającej na kwotę brutto……….................................zł 

(słownie……………………………………………………………………………………….......................

.......................................................................................................................) 

16) Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 



Przedstawiciele Zamawiającego 

 

1. ………………………….. 

2. ………………………….. 

3. ………………………….. 

 

Inwestor Zastępczy ………..……….. 

Inspektorzy nadzoru 

 

4. ………………………….. 

5. ………………………….. 

6.  ………………………… 

 

Przedstawiciele Wykonawcy 

 

7. …………………………. 

8. …………………………. 

9. ………………………….. 

10 …………………………. 

* niepotrzebne skreślić



 

Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 5 do siwz – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów (wzór) 

 

 

 

…………………………………………… 

(pieczęć adresowa Innego Podmiotu) 

 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzoym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

 

Ja, niżej podpisany:  ______________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa Innego Podmiotu   ______________________________________________ 

Adres Innego Podmiotu  ______________________________________________ 

Tel./FAX    ______________________________________________ 

E – mail    ______________________________________________ 

Strona www    ______________________________________________ 

NIP     ______________________________________________ 

REGON    ______________________________________________ 

KRS/CEiDG)   ______________________________________________ 

 

 

1) oświadczam, że oddaję do dyspozycji Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy   ______________________________________________ 

Adres Wykonawcy  ______________________________________________ 

NIP    ______________________________________________ 

REGON   ______________________________________________ 

KRS/CEiDG)  ______________________________________________ 

 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją 

zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku 



85 
 

magazynowo – studyjnym w Rybnie” moje zasoby do korzystania przez okres potrzebny do 

realizacji ww. zamówienia, na następujących zasadach: 

a) warunki udziału w postępowaniu w zakresie których Wykonawca polega na moich 

zasobach: 

_______________________________________________________________________ 

(Poleganie na sytuacji ekonomicznej/finansowej lub zdolności technicznej/zawodowej) 

b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów: 

_______________________________________________________________________ 

(Odpowiednio wartość środków finansowych, nazwę zamówienia/inwestycji/zadania, imię i 

nazwisko osób wymaganych do realizacji zamówienia) 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu ww. zamówienia 

_______________________________________________________________________ 

(Czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunku 

udziału w postępowaniu zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności 

dotyczą) 

d) charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą to: 

______________________________________________________________________ 

 

2) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu oddania do dyspozycji moich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o 

udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usług Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pod 

nazwą „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego”. 

 

 

Miejscowość ………………………., data …………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

(podpis Innego Podmiotu/Pełnomocnika) 
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Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 6 do siwz – Wykaz robót budowlanych (wzór) 

 

 

 

…………………………………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

 

 

 

L.p. 

Rodzaj robót 
budowlanych 

(opis wykonanych 
robót, budynku, 

nazwa inwestycji) 

Wartość brutto 
w PLN robót 
budowlanych  

Data 
wykonania 

robót 
budowlanych 

Miejsce inwestycji i 
nazwa podmiotu na 
rzecz którego były 
wykonane roboty 

budowlane 

Zdolność 
techniczna 
własna lub 

innego 
podmiotu/innych 

podmiotów 

 

 

 

     

 

1) Wykazane roboty muszą spełniać warunki określone w Rozdziale 5 w ust. 2 pkt 3 siwz. 

2) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, załącza do oferty oryginał pisemnego zobowiązania 

innego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do siwz. 

3) Załączniki do wykazu: 

(Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

zawierające informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone) 

a) __________________________________ 

b) __________________________________ 

 

(Miejscowość) ……………………………….., data ………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 7 do siwz – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

(wzór) 

 

 

……………………………………….. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

 

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Uprawnienia Przynależność do 
izby samorządu 

zawodowego 
(podać właściwą) 

Podstawa 
dysponowania 

 Kierownik budowy    

Doświadczenie zawodowe  

1.  Nazwa zamówienia: 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
Wartość robót budowlanych (brutto w PLN): 
Obiekt: 
Nr w rejestrze zabytków: 

2.  Nazwa zamówienia: 
Funkcja jaką pełniła osoba: 
Wartość robót budowlanych (brutto w PLN): 
Obiekt: 
Nr w rejestrze zabytków: 

 

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Uprawnienia Przynależność do 
izby samorządu 

zawodowego 
(podać właściwą) 

Podstawa 
dysponowania 

 Kierownik robót w 
branży drogowej 
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Imię i nazwisko Pełniona funkcja Uprawnienia Przynależność do 
izby samorządu 

zawodowego 
(podać właściwą) 

Podstawa 
dysponowania 

 Kierownik robót w 
branży sanitarnej 

   

 

 

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Uprawnienia Przynależność do 
izby samorządu 

zawodowego 
(podać właściwą) 

Podstawa 
dysponowania 

 Kierownik robót w 
branży 
elektrycznej 

   

 

 

1) Wykazane osoby muszą spełniać warunki określone w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 3 ppkt b siwz. 

2) Oświadczam, ze osoby skierowane do realizacji zamówienia, posiadają wymagane 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz wykształcenie, jeżeli odrębne przepisy nakładają 

obowiązek posiadania przez te osoby takich kwalifikacji, uprawnień oraz wykształcenia. 

3) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, załącza do oferty oryginał pisemnego zobowiązania 

innego podmiotu. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do siwz. 

 

 

(Miejscowość) ……………………………………, dnia ……………………………… 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Znak postępowania: PMA-ZP-25-6-1-2019 

Załącznik nr 8 do siwz – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (wzór) 

 

 

 

………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/ 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  

wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i wyposażenie 

pawilonu magazynowego nr 3 w Ośrodku magazynowo – studyjnym w Rybnie” 

 

Oświadczam/my, że ___________________________________________________ 

(Nazwa podmiotu) 

1) nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*; 

2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie 

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

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)*; 

3) wspólnie z _____________________________________________________ 

należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) i 

przedkładamy/y niżej wymienione dowody, ze powiązania między nami nie prowadzą do 

zakłócania konkurencji w niniejszym postępowaniu*; 

a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) _________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

 

(Miejscowość)…………………………….., dnia …………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 


